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I.

TRZYDNIOWA BITWA POD WARSZAW O-

28, 29 i 30 LIPCA 1656.

Historyograf szwedzki, Pufendorf, wspóczesny Karolowi

Gustawowi i wielbiciel tego króla, zapisa, nie bez powodów,
w swojem wiekopomnem dziele, nastpujce nieprawdopodobne

zdarzenie

:

^Godne pamici — pisze — e^tego dnia, gdy Rakoczy
poczy si z Karolem Gustawem, obony Eryk Dahlberg,

jadc przodem w towarzystwie kilku jedz'ców, celem ozna-

czenia kwater, zobaczy na drodze Polaka, który lea w znak

z dwoma kulami w piersiach, oczy mia zamknite, z ust krwaw
pian toczy. Kaza go z litoci dobi, a gdy jeden z towarzy-

szów przyoywszy pistolet do czoa, wypali, ranny palcami

prawej rki w mózgu wypywajcym i w krwi brodzi. Wic
drugi strzeli mu midzy oczy i wysz cz czaszki zgruchota,

a Polak mimo to obiema rkami za ran chwyta. Nastpnie
kilkakrotnie przebito mu serce, a on za kadym razem kurczy
nogi, rk do piersi podnosi. Dgali go sztychami po caem
ciele od brzucha a do garda, bili z pistoletów w gow i piersi —
on rce i nogi kurczy, chrapic przytumionym gosem jak

gdyby pragn przemówi ze zdziwieniem wszystkich, e po
tylu strasznych obrazach przy zmysach pozosta. Trwaa ta

tragedya pó godziny, zostawili go przy yciu, bo go w aden
sposób dobi nie mogli" ^).

Ten niedomczony czowiek przedstawia Polsk, które]

nieprzyjaciel pokona nie by w stanie. Bya zniszczona —
dziki wróg Szwed, Brandenburczyk, Siedmiogrodzianie, Woosi,
Kozacy palih, grabili, tratowali, wszdzie pustkowie zostawia-

Wojna szwecka II. 1
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jc— dwory szlacheckie w popioach, zamki spalone w gruzach

jak straszyda stay, miasta jak otwarte groby. Zator mierci

drzwiami i oknami wpada do pustych chaup wieniaczych.

Trupy na podcióce opuszczenia, boje gryzy ziemi, zagada

jak ptak drapieny zawisa nad t czci Rzeczpospolitej, która

bez Krakowa, Poznania, bez Prus, Litwy, Polesia, Woynia, Po-

dola, Ukrainy, bronia swego ycia upornie i zdoaa sama bez

obcej pomocy upora si z wrogami, mimo rozterek wewntrz-
nych, mimo braku jednolitego kierunku, mimo zwtpienia ludzi

maej wiary, co ogldajc si dokoa siebie, puste garnki przy

ogniu stawiali, iby je ssiedzi napeniali.

Ich muss aus dem polnischen Wesen heraus — powie-

dzia Karol Gustaw opuszczajc Polsk — mit diesen Barba-

ren wird nichts ausgerichtet, mag man sie schlagen so viel

man will.

Rudawski nazwa okres trzeci Siedmioletniej Wojny Pó-
nocnej Wojn Brandenbursk — o tyle susznie, e kurfirst

w tym okresie staje do boju nie jako lennik pruski Karola Gu-

stawa, ale jako niezaleny wadca i pan w Wielkopolsce, po-

tniejszy od Szweda, którego siy w ostatniej kampanii tak

stopniay, i wicej jak 12.000 ludzi nie zdoa wyprowadzi

w pole i utrzyma si w polu nie by w stanie wobec wielkiej

armii, któr Jan Kazimierz cign pod Warszaw, aby odzy-

ska stolic, zagarn szwedzk zaog i nagromadzone upy.

Karol Gustaw, szukajc ratunku u kurfirsta, który mia
20.000 gotowego wojska i nowe robi zacigi w Marchii, na Po-

morzu i w Prusiech, zawar z nim nowy traktat w Malborgu

26/6 1656 i odda mu w udzielne wadanie województwa po-

znaskie, kaliskie, czyckie, sieradzkie i ziemi wielusk, ca
niemal waciw Wielkopolsk, byle si z nim poczy i ruszy

na odsiecz Warszawie, bo to by wrzód w gardle Szweda. Kur-

first zobowiza si ca si w tym roku na Polsk uderzy
i zawarszy traktat w Malborgu, wypowiedzia wojn królowi

polskiemu. Tómaczy si, e zagroony ze strony szwedzkiej

i polskiej, zmuszony by poczy si z Karolem Gustawem, ale

zapewnia, e nie zaniecha niczego, co moe doprowadzi do

podanego pokoju, jeeli si okae, „e WKMCI wicej ley
pokój na sercu, ni niepewne rozstrzygnienie sprawy orem" '*).



PRZYGOTOWANIA 3

Karol Gustaw ywi nadziej, e byle da odsiecz oblo-
nej Warszawie, bdzie móg cay ciar wojny w Polsce zoy
na barki swego sprzymierzeca.

W krytycznem by pooeniu : pragn coprdzej zaj
Gdask, aby si utwierdzi w posiadaniu Prus Królewskich —
a tu Holendrzy wysali flot, zoon z 42 okrtów, które w prze-

dedniu bitwy pod Warszaw (27/7) stany w porcie gdaskim

;

Dania grozia zerwaniem pokoju, a co gorsza, car rozpocz
wojn, spustoszy Karli i Ingry, ogoocon z wojska, i lada

dzie mona si byo spodziewa wieci o wkroczeniu Moskali

do Inflant. W tem starciu pragn zaatwi si jak najprdzej

z królem polskim, wic zawarszy sojusz z kurfirstem wyruszy
29/5 z Pasgu (Pr. Holland) na Pr. Marek, Laszyn (30/6), Brod-

nic (1/7), gdzie kilka dni zabawi, na Brysk (4/7), Kuczborg

(5/7), Szresk (6/7) do Poska (7/7) i stan 8/7 równoczenie

z margrabi badeskim w obozie szwedzkim pod Nowodworem,
gdzie go czekaa armia, któr by wysa na odsiecz Warszawy,

i gdzie on sam czeka niecierpliwie na przybycie kurfirsta.

Szwedzi stali w dwóch warownych obozach. Wikszy kró-

lewicza Jana Adolfa i Wrangla, gdzie dzi twierdza Modlin, roz-

ciga si a do Zakroczymia, mniejszy Duglasa, jakie 3.000

kroków na wschód, obejmowa wie Pomiechowo w pobliu

ujcia rzeki Wkry do Narwi. Postawili dwa mosty: pod Nowo-
dworem na Narwi a pod Zakroczymiem na Wile, ale zerwali

je na wie o zajciu Warszawy, bojc si podjazdów polskich,

które im dokuczay. Pukownik Szembek^), wysany przez Go-

siewskiego, zaj im 25/6 1.000 koni na pastwiskach, trzy szwa-

drony zniós i wzi 60 jeców; sam Gosiewski zabra 500 koni,

a Szembek twierdzi, e Szwedzi od czasu zajcia Warszawy
3.000 koni i 2.000 ludzi stracili.

Karol Gustaw dowiedzia si o kapitulacyi Warszawy 4/6

w Brysku. Stanwszy w obozie, kaza natychmiast stawia most

na Narwi, a chcc zatrzyma Polaków, a zwaszcza Czarnieckiego

pod Warszaw, wysa na drug stron Wisy genera-majora

Botkera, który si 10/7 pod Boniem pojawi. Sam król zmu-

szony by na razie broni Prus na linii Narwi, zagroonej przez

Gosiewskiego. Najwaniejsze punkta na tej linii byy Putusk,

Ostroka i Tykocin, oblegany od 9 tygodni przez szlacht pod-

lask. Na odsiecz Tykocina wysa 10/7 Duglasa i ks. Bogusawa
Radziwia w 3.000 ludzi; kaza wszystkie mosty i statki na

Narwi zniszczy i wezwa kurfirsta, aby wyprawi cz swego
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wojska celem zasonicia Duglasa, a jakie 800—1.000 dragonów

do Ostroki.

Duglas rozpdzi Mazurów i Podlasian, zanim im Gosiewski

na pomoc przyby^), i wróci z Radziwiem i ze skarbami Ja-

nusza Radziwia, zoonymi w Tykocinie^), do Nowodworu.

Tymczasem w nocy 23/7 nadesza wiadomo, e Gosiewski

przekroczy ponownie Bug pod Wyszkowem, zaj Ostrok
i stan pod Putuskiem. Król wyprawi natychmiast feldmar-

szaka Wrangla, kaza mu poczy si z Waldekiem i czeka
na swoje przybycie pótorej mili przed Putuskiem. Ale Gosie-

wski, przeprawiwszy si spiesznie przez Narew, cofn si do

Warszawy, a Karol Gustaw wróci do obozu 17/7 w tym samym
czasie, kiedy kurfirst z armi swoj do Zakroczymia nadcign.

Zaraz nastpnego dnia postanowili ruszy pod Warszaw.
W razie zwycistwa chcia Szwed traktowa o pokój, w razie

niepowodzenia liczy na pomoc Kozaków i Rakoczego.

Do Sztokholmu, do Rady pastwa pisa 27y 7, e w trakta-

tach z Polsk zamyla Kozaków wzi w opiek i bdzie si
stara poróni ich z Moskw, co mu nie mao korzyci przy-

niesie, bo sia Kozaków ma wiksze u niego znaczenie, ni
przyja Polaków''). Do Chmielnickiego pisa, e car oburzony

na Szwedów, e w porozumieniu z otarek buntuj Kozaków,

aby ich oderwa od Moskwy, rozpocz wojn. Zapewnia, e
gotów broni wolnoci kozackiej i da, aby go hetman jak

najprdzej uwiadomi o swoich zamiarach i doniós, czy sobie

yczy przystpi do zwizku i nawiza tajemn koresponden-

cy % Posom szwedzkim w Siedmiogrodzie poleci, aby natych-

miast do traktatów z Rakoczym przystpili, ale nic nie podpi-

sywali, dopóki nie otrzymaj dalszych rozkazów^).

Kurfirst, jak wspomniano, przyby dopiero 27/7 do Zakro-

czymia. Szed powoh, jakby w nadziei, e si wojna pokojem

zakoczy, jakby si obawia, e zczywszy si z królem szwe-

dzkim, porwany zostanie prdem bez powrotu. Potrzebowa

dziesiciu dni, aby przeby dziesiciomilow przestrze ze Szre-

ska do szwedzkiego obozu. Gdy przekroczy granic Ksistwa,

otrzyma by ostatnie napomnienie ^°) ze strony Jana Kazimie-

rza; teraz czeka odpowiedzi na list, który wysa 11/7 do War-

szawy z Królewca z wypowiedzeniem wojny.

Razem z kurfirstem wyjecha z Królewca francuski dyplo-

mata de Lumbres ^0, ale pospieszy przodem do Karola Gustawa
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po instrukcy i uda si spiesznie do Warszawy, aby powstrzy-

ma kroki wojenne.

Tymczasem w Posku w drodze do Zakroczymia odebra

kurfirst odpowied Jana Kazimierza na list z 11 lipca. Król

wyrzuca mu, e posugujc si kamstwem, zama zaprzysi-

on wiar i nakazywa, aby w przecigu trzecti dni ustpi
z wojskiem z Królestwa, w przeciwnym razie i on sam i jego

poddani bd traktowani jako nieprzyjaciele Rzpltej. Jednocze-

nie prymas imieniem senatu zwraca uwag kurfirsta na na-

stpstwa jego postpowania^^).

„Odebrawszy te listy kurfirst ruszy do Zakroczymia i wje-

cha do szwedzkiego obozu na biaym koniu, z chmurnem obli-

czem, z bdnem okiem, penem gniewu i grób, tak e mógby
mniema, e to Mars wyzywajcy Jowisza na pojedynek, aby go

strci ze szczytu nieba" ^^).

Karol Gustaw gryz palce czekajc niecierpliwie jego przy-

bycia, nie umia ukry swego niezadowolenia. Wyrazi si ha-

niebnie o swoim sprzymierzecu i o jego postpowaniu, a wi-

tajc go, gdy si serdeczni, kuzynem ukochanym i bratem

nazywa, zakry doni poow twarzy i mia si do swego

otoczenia, pokazujc, e gra komedy, co kurfirst zauway,
a przy przegldzie brandenburskiej armii krzywi si obrzydli-

wie i niesmak okazujc ^^).

Z Zakroczymia 27/7 wysa kurfirst odpowied królowi

polskiemu z ubolewaniem, e do wojny przyj musiao i e
pokój tak podany byby ju dawno przyszed do skutku,

gdyby jego rad suchano ^^).

Na radzie wojennej uchwalono ruszy natychmiast pod

Warszaw na wojsko litewskie, które, jak mniemano, w obozie

pod Prag stao, a gdyby si Litwini cofnli i pola da nie

chcieli, postanowiono zniszczy most przy Warszawie i tym spo-

sobem przeci komunikacy armii polskiej z wojskiem lite-

wskiem i Tatarami; nastpnie wróci do Nowodworu, przeby
Wis pod Zakroczymiem i uderzy na króla i koronn armi.
Odlego z Zakroczymia i Nowodworu do Warszawy wynosia
cztery mile, które jednodniowym marszem przeby mona.
Z tego powodu wzili tylko na 3 dni ywnoci.

Jan Kazimierz od czasu odzyskania Warszawy (1/7) nie

zdoby si na aden krok stanowczy. Ruszy w kilka tysicy

ludzi pod Zakroczym dla zbadania miejsca i pooenia i cierpia

Szwedów w odlegoci czterech mil od stolicy, niepokojc ich
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jedynie podjazdami. Tymczasem w Warszawie pojawia si za-

raza. Szlachta poznaska i kaliska, widzc, e wojska a nadto

na pokonanie Szwedów, prosia króla, aby j koniecznie roz-

puci, bo duej nie wytrwaj. Le próno, a u siebie maj
nieprzyjaciela, który im domy i sprzty rabuje, a dziatki i ony
po lasach ukryte owi i sromoci. Gdy im odmówiono, zaczli

uchodzi pokryjomu, a gdy nadesza wie, e orda nadchodzi,

pewni ju zwycistwa, rwa si zaczli caymi pukami, a im

król musia pozwoli do domu^^). Za ich przykadem poszy

i inne województwa"). Mazowsze, czyca, Kujawy (Sieradz

odszed na zajcie Piotrkowa), a wraz z nimi wszystka hoota

i chopi. Marszaek w. kor. z korpusem swoim oraz z woje-

wództwem krakowskiem i sandomierskiem ^^) ruszy w drog
do Krakowa. Tylko ruskie, woyskie, bezkie, lubelskie, pod-

laskie województwa same zostay i to za drug instancy ^^).

Mimo to siy polskie wystarczay a nadto na pokonanie nie-

przyjaciela.

„Przyzna musz naprzód — pisa wojewoda poznaski —
wiele niewaciwoci z naszej strony, albo nie wiem, jak je na-

zwa, bo byy przewidziane, ale im nie zapobieono, bo to

wicej ni pewne, e nietylko Warszawa wzit by moga, ale

i Duglas zniesiony albo znacznie zrujnowany, nili si by z-
czy z królem swoim i z kurfirstem, ale i to zczenie, jak si
pokazao, nie byo tak straszne potdze naszej i kiedyby ka-

waek tylko ostronoci byo przyoono, mogo by i to wojsko,

chocia wsystka potga nieprzyjacielska zczona bya, na gow
poraone" ^°).

Stojc nieczynnie w obozie, wojsko miao czas na bunty

i swary. Kwarciani byli niezadowoleni z powodu rozdziau u-
pów, zabranych Szwedom w Warszawie. „Stracili serca i ju
nie tak, jak potrzeba, na dalsz wojn si sporzdzali i wielkie

z tego powodu byo na króla szemranie i difidencye, bo mó-

wiono, e mu si z tych skarbów najwicej dostao, gdy tam

królowa midzy komisarzami zawsze przesiadywaa i co si jej

podobao najlepszego, bez respektu na wojsko braa" ^i). w li-

tewskim obozie omal do buntu nie przyszo, bo król darowa
Litwinom prawem kaduka dobra Radziwiowskie, poczem ilo
litewskiego wojska si zwikszya. Ale starsi onierze nie

chcieli przybyszów przypuci do równego dziau, a ci si zde-

klarowali, e jeli ich wyklucz, to uprzedz starszych i zabior

wszystko 22).
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Trzy razy otrbywano wyruszenie w pole, trzy razy odra-

czano, a wreszcie wylew Wisy uszkodzi most pod Warszaw
i wstrzyma wypraw. Król czeka na Tatarów, naprzeciw któ-

rych wysa Aleksandra Koniecpolskiego, obecnie wojewod
sandomierskiego -^).

Postanowi zmierzy si w otwartem polu ze swoim znie-

nawidzonym wrogiem. By przekonany, e zwyciy, ale srogie

sowa i dyktatorska mina nie szy w parze z przygotowaniem

wojennem. Nigdzie paskiego oka i komendy, jeden si spuszcza

na drugiego, a wszyscy chorowali na bezczynno.
Nie chcia sucha rady Czarnieckiego, który pragn do-

tychczasowym sposobem wojowania zniszczy obu sprzymie-

rzeców. „Wy panowie — powiedzia król w senacie — nie ma-

cie ochoty uczciwie walczy; spodobaa si wam szarpacka

wojna". „Ta tak nazwana wojna — odrzek Czarniecki — poo-

ya do stóp WKM. 12.000 gów nieprzyjació". Wtedy usy-

szano gos królewski: „Poo gow take i ci, którzy moich

rozkazów sucha nie bd" — poczem wszyscy, spojrzawszy

na siebie zdumieni, umilkli -*).

Jakie byy plany króla? gdzie zamierza stoczy bitw?

—

nie wiedziano. Kaza sypa reduty i szace przed litewskim

obozem pod Prag za rad Adersona, genera majora od cesa-

rza przysanego 20). Radzi z senatorami bez ustanku o polityce

zagranicznej, o traktatach z Holandy, o posikach ze strony

cesarza (gdzie wyprawiono Miaskowskiego), o ukadach z Mo-

skw... chocia takie sprawy, które król szwedzki zaatwia
w marszu i w obozie, nie powinny byy wstrzymywa kroków

wojennych, skoro bya nadzieja pokonania nieprzyjaciela. Na-

leao szuka zwycistwa i przykada si do niego, bo wtedy

rokowania i ukady poszyby gadziej i wypadyby korzystniej.

Najwaniejsz spraw, która nie mao zabraa czasu, bya
wyprawa komisarzów na traktaty z Moskw, uoenie instrukcyi

i podpisanie plenipotencyi przez senatorów, stan rycerski i urzd-

ników kor. i lit. „za wspóln zgod i powag zgromadzenia

na pospolite ruszenie", przyczem król wyda skrypt asekura-

cyjny „swojem i Rzeczypospolitej imieniem, e do powrotu ko-

misarzów Naszych z królem szwedzkim o pokój z Nami stano-

wi nie bdziemy, w czem komisarzów Naszych upewniamy" ^e).

Oczywista, e wobec powyszej asekuracyi misya fran-

cuskiego dyplomaty de Lumbres'a nie miaa widoków powo-

dzenia. Otrzyma rozkaz, aby si odda cakowicie sprawie do-
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prowadzenia do skutku pokoju. Mazaryni pisa do niego (10/3),

e pogodzenie Szwecyi z Polsk jest najgortszem yczeniem

Francyi (c'est la passion de France ^0- Królowi szwedzkiemu

kaza owiadczy szczególn yczliwo Francyi i jej goto-

wo do wyrobienia mu chlubnych i korzystnych warunków ^^).

De Lumbres konferowa najpierw z kurfirstem, który da,
aby pose przedstawi królowi polskiemu korzyci, gdyby tene
przyj jego (kurfirsta) dawniejsz propozycy i poczywszy
si z nim i królem szwedzkim, zmieni królestwo elekcyjne

na monarchi dziedziczn, którby móg zostawi, komu ze-

chce^s). De Lumbres nie chcia przyj tego polecenia, dowo-

dzc, e ta rada znowu odrzucon zostanie, bo Jan Kazimierz,

zwizany przysig, zoon przy wstpieniu na tron, nie zechce

si narazi Polakom, a on sam, de Lumbres, obraziby senato-

rów, a królby z nim mówi nie chcia. Przybywszy do obozu

szwedzkiego, prosi Karola Gustawa o polecenia, do których,

wedug rozkazu swego Dworu, mia si stosowa, ale nie otrzy-

ma wyranej odpowiedzi. Król szwedzki przyj owiadczenie

Francyi radonie i o swej gotowoci do pokoju upewnia; pra-

gn ukada si z Janem Kazimierzem skrycie przez poredni-

ków, aby wprzód gówne przeszkody do zgody uchylili i przy-

rzeka na ten wypadek dobre warunki. Odesa go do króla

polskiego wicej na zwiady, ni na traktaty, bo niedawno temu

d'Avaugour, pose francuski przy Karolu Gustawie, usiowa
napróno skoni królow, a nastpnie króla do zawarcia pokoju

za porednictwem francuskiem ^°).

De Lumbres przyby do Warszawy w nocy 20/7. Rankiem

wysaa królowa po niego karet z Ujazdowa. Gosi wszem
wobec, e pokój przynosi. Radzi odda Prusy królewskie, za-

pewniajc, e król szwedzki nagrodzi t strat znaczn czci
ziem moskiewskich. — Mona si domyle, e podkanclerzy

przesa natychmiast t propozycy do wiadomoci komisarzom,

wysanym na traktaty z Moskw ^^).

Audyencyi u króla nie móg na razie uzyska, bo nie

mia listów wierzytelnych. Obiecywa, e lada dzie nadejd
i powoywa si na list d'Avaugoura, ale mu powiedziano, e
d'Avaugour nie ma w Polsce urzdowego stanowiska i znany

jest jedynie z przychylnoci swojej dla Szwedów; pytano, czemu

nie przyby, kiedy Szwedom szczcie suyo, ale teraz, kiedy

si od nich odwraca, aby wytrci z rk polskich zwycistwo;

przypomniano mu, e Akakia przyby z upokarzajc propo-
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zycy ze strony Francyi, aby Polacy z prob o pokój do Ka-

rola Gustawa wysali... ^2).

Widzc, jak go lekcewa, pospieszy de Lumbres do Uja-

zdowa, do królowej, ze skarg, e przynosi pokój, a senatoro-

wie mówi z nim nie chc. Królowa go ostrzega, e Polacy

lkaj si podstpu kardynaa, który si moe wyprze nie-

urzdowego agenta. Oskaraa cesarza, e nie yczy pokoju

Polsce, bo pragnie podtrzymywa ogie, aby mia wolne rce
w Niemczech, e z tego powodu mao sobie ceni wielkie ofiary

ze strony senatorów, co ich tak przejo niechci do niego

a przywizaniem do Francyi, e w razie potrzeby 10.000 Polaków

wstpi do suby francuskiej; przyrzekaa wreszcie wszystkich

si dooy, aby zabiegi de Lumbres'a pomylny skutek uwie-
czy i zapewniaa kilkakrotnie o swej skonnoci do pokoju

i o przywizaniu do Francyi, z którem si do grobu pooy.
Ale senatorowie przypominali posowi, e ju przed szeciu

miesicami przyjli porednictwo cesarza, a Karol Gustaw nie

da dotd odpowiedzi. O udziale kurfirsta przy traktatach ani

sysze nie chcieli, twierdzc, e jest lennikiem Rzpltej, chocia

im de Lumbres przedkada, e Fryderyk Wilhelm jest nietylko

ksiciem pruskim, ale elektorem i potentatem ^3).

„Kiedy mu si odpowiedziao, e si nam nie godzi po-

rzuca medyacyi cesarza, którmy raz przyjli, a do tego wie-

rzy Szwedom nie moemy, którzy bezwstydnie adnej tran-

sakcyi nie dotrzymuj i lepsza wojna z nimi, ni niepewny

pokój, odpowiedzia, e król jego nietylko chce by poredni-

kiem, ale rczycielem za Szwedów, e pokój stanie nienaru-

szony, inaczej Francya sama obowizan bdzie da pomoc
przeciwko nim. Przedstawiono mu trudnoci, e nam trzeba

bdzie naprzód wróci, co w Prusach zabrano, a dopiero potem

traktowa. Nie ukrywa, e Prus chcieli cakiem ustpi, jednak

w rekompensacie chcieli mie mud, bo ze mn w bród o tem

mówi* 34).

Niektórzy senatorowie doradzali odprawi Lumbresa bez

odpowiedzi, ale si królowa temu opara ^s), „Dano mu taki

respons — pisze wojewoda poznaski — e medyacy francusk

nie pogardzamy, ale tem prawem, eby i cesarz poredniczy,

a poniewa rkojemstwo za Szwedów jest potrzebne, trzebaby

przybra take do medyacyi Holendrów i króla duskiego,

którzyby oraz rkojemcami byli, jako interesowani w handlu

i bezpieczestwie Batyku ^e). Nie bardzo mu si ten respons
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podoba, bo i na ostatek grozi i rzek do mnie: Jeli ze Szwe-

dami nie zechcecie zawrze pokoju, tedy Szwed gotów ustpi
Moskwie Inflanty, aby mu na was dopomogli i aby car ca
Litw odebra sobie. Odpowiedziaem, e my Moskw wolimy

mie ni Szwedów i deklaruj si, e w ostatecznym razie bd
wola przyj syna cara moskiewskiego za sukcesora, ni si
Szwedom podda, byle nam Moskwicin dopomóg na Szwedów,

lubo jeszcze siy nasze s wystarczajce. Znacznie si t rozmow
zalterowa, rzek przecie na ostatek: Widz, e ten pokój midzy
wami trzeba nagle traktowa i konkludowa, a wy kiedy oba-

czycie, e sprawy wasze bezpieczne i w lepszym stanie, nie

moecie niemi pogardza, bo si król mój do tego pokoju tak

przyoy, e choby go to co kosztowa miao — jakoby chcia

da zna tem, e Francya gotowa i Szwedom co pienidzy

da dla ukontentowania onych. Zna tedy z tej tak gorcej

dzy pokoju, jakie ma Dwór francuski interesa i nieochybnym

dokumentem jest, e do cesarstwa chc wojn przenie, roz-

waajc zwaszcza hr. Pottingena od króla szwedzkiego odpraw
bardzo sysz zimn i z pogardzaniem medyacyi cesarskiej" ^^).

Pufendorf pisze, e d'Avaugour i de Lumbres mieli pole-

cenie, aby przed stanowcz bitw próbowali, jakoby we wa-
snem imieniu, nakoni obie strony do wysania na zjazd depu-

tatów; Polacy za byli tego przekonania, e ta propozycya

wysza ze strony kurfirsta i mówili, e choby kurfirst baga
o przebaczenie, wtpliwa, czyby ask królewsk odzyska, a Jan

Kazimierz powiedzia posowi, e Szwedów przeznaczy Tatarom

na niadanie, a kurfirsta zamknie, gdzie mu soce ani ksiyc
nie zawieci 3^).

Uwiadomiono natychmiast cara 3^) o propozycyach posa

francuskiego, który obieca w 15 dniach doprowadzi obie strony

do zawarcia pokoju ^°), a poniewa tene pose potwierdzi, e
Karol Gustaw odrzuci cesarskie porednictwo ^0^ przeto król

ywi nadziej, e mu Austrya udzieli pomocy, bo cesarz 5/1

1656 owiadczy, e dopóki król szwedzki jego porednictwa

nie odrzuci, nie moe adnych zobowiza bra na siebie *2).

Prosi wic cesarza, aby si zechcia zastanowi, jak szkodliw

byaby dalsza zwoka w wysyaniu posików Polsce, zapewnia-

jc, e si bdzie stara, aby cao i interes Rzeczypospolitej

i cesarza, a oraz pokój chrzecijaskiego wiata nie zostay

zakócone ^^). Do elektorów cesarstwa wysano cyrkularz z oznaj-

mieniem, e kurfirst brandenburski poczy si ze Szwecy
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i wkroczy do Polski; jeliby wic z tego powodu jakie nie-

szczcie wspomnianego kurfirsta i posiadoci tego kurfirsta

dotkno, niech bdzie kolegium elektorskiemu wiadomo, e si
to nie stao bezprawnie i bez przyczyny *^). Postanowiono Prusy

Ksice jako przypade lenno z Koron poczy i nie posya
tam wojska, aby nie rujnowa tej prowincyi, ale Tatarów wy-

sa do Marchii i na Pomorze ^^). Do Prus wysa król uniwer-

sa, aby wszyscy obywatele Rzeczypospolitej na dzie 10/8 do

domów swoich wrócili ^^).

To wszystko dziao si w czasie pobytu de Lumbres'a

w Warszawie, a e most na Wile by ju na ukoczeniu i Ta-

tarzy nadeszli, kaza król 27/6 otrbi wymarsz wojska koron-

nego i wypraw na nieprzyjaciela.

Poegnawszy królow, de Lumbres pozosta jeszcze jeden

dzie w Warszawie, mimo e go tak le przyjto i e pobyt

w miecie by nieznony z powodu nieprzejrzanych rojów much
tak zgodniaych, e wypowiedzie trudno — ziemia niemi po-

kryta, powietrze pene, w mieszkaniach nie do wytrzymania *0.

Chcia widzie na wasne oczy wymarsz wojska koronnego;

chcia by wiadkiem przyjcia wodza tatarskiego, który, jak

powiadano, 20.000 ordy prowadzi na pomoc królowi polskiemu.

Subhangazy-Aga, wojewoda ord biaogrodzkich (tak si
podpisa w licie do Gosiewskiego) stan w Warszawie rano

27/7, w sto koni, wezwany do boku królewskiego ^^) wraz z Ale-

ksandrem Koniecpolskim, obecnie wojewod sandomierskim,

dodanym ordzie za przewodnika. Przyby celem namowy, jako

pod nieprzyjaciela podemkn.
Silny, barczysty mczyzna w trawistym jedwabnym u-

panie, twarz niada, okolona szerok, okrg brod, oczy mae,
byszczce, gos agodny i nie bez wdziku oblicze. Zato towarzy-

sze jego, agowie, bejowie, murzowie, wygldali jak rozbudzone

lwy, jak dzikie satyry w swych kosmatych burkach i róno-
barwnych kitajkach, podsadkowate postacie z krzywemi nogami

i kocimi ruchami, potne bary, szerokie piersi, krótka szyja,

kos oczy, óta twarz, a czarna jak smoa broda...

Dowódzca ich, wprowadzony do antykamery, odziany zo-

sta srebrzyst tabinow deli, na gow woono mu czapeczk
aksamitn. Usiad na awie obok kanclerza kor. i wstawszy

przemawia do króla: e han wyprawi go póniej, ni obieca,

gdy mia do czynienia i innymi nieprzyjaciómi JKM., na któ-

rych jeszcze musi dawa baczne oko, a jemu kaza peni
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ochotnie rozkazy królewskie i nie wraca do domu, a wszyscy

nieprzyjaciele JKM. zduszeni zostan, w czem suy chce

ochotniej, ni dotd wojsko polskie suyo. Sam han na tustym

koniu siedzi, gotów przyby w razie potrzeby ze wszystkiemi

ordami i yczy szczcia przy nadchodzcej robocie.

Podzikowano i opasano go szabl zot, sadzon turku-

sami, wartoci 4.000 z., któr szabl obiecywa roznie w puch

nieprzyjació królewskich. Zaprowadzono go nastpnie do kró-

lowej. Szed zdziwiony i ujrzawszy liczny fraucymer, wygasza
z zapaem te same obietnice ''''). „Umiaaby si — pisze kró-

lowa do pani Choissy — jakie on komplementa prawi. Rozmowa
jego zabawna i pena dowcipu. Gdyby kiedy potrzebowaa

Tatarów, pisz do mnie, dowódca ich jest moim przyjacielem

i powiada, e okrom króla i p. Czarnieckiego tylko mnie jedn
szanuje" ^*'). Dziwi si, e Polacy odesali królowi szwedzkiemu

onierzy zabranych w Warszawie, mimo, e Szwedzi tylekrotnie

nie dotrzymywali sowa ^^); podziela zdanie Czarnieckiego, aby

nie wstpnym bojem, ale szarpan wojn nieprzyjaciela zniszczy,

a poegnawszy hetmana, pospieszy za Wis i chcc zgroma-

dzi swoich ludzi, z których jedni w pobliu Nowodworu, a inni

pod Czerskiem grasowali, podpali wie, której dym z daleka

widziany mia by sygnaem, wzywajcym do powrotu^*).

Tego dnia 27/7 ruszya cz wojska koronnego z pod

Warszawy do oszacowanego pod Prag litewskiego obozu,

mostem na Wile zbudowanym u pónocnego kraca dzisiejszej

cytadeli, u stóp wzgórza Szubienicznym zwanego, w tym celu,

aby nieprzyjaciela, jeszcze pod Zakroczymiem bdcego, za

Bugiem atakowa. Kazano naprzód Tatarom powy na Bugu

przeprawi si, przydawszy im wojska litewskie, jako ludzi

ognistych, bo Tatarzy tego potrzebuj. Ordynowa take król

do Tatarów wojewod sandomierskiego z kilk puków konnych,

Czarniecki za z 4—5.000 ludzi ^^) ku Zakroczymowi z tej strony

Wisy (mia ruszy), aby nieprzyjaciel, gdzie most sobie budo-

wa, ale jeszcze nie dokoczy dla braku szkut i potgi wody,

nie móg by tutaj przechodzi („i z tego powodu Czarniecki

w bitwie nie bra udziau"). Sam król z reszt wojska przy

obydwu hetmanach kor. i pospohtem ruszeniu z armat do
dobr zacz si przeprawia rano w pitek 28/7 ^*).

Wojsko polskie z Tatarami i pospohtem ruszeniem liczyo

okoo 40.000 ludzi ">').
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Zdarzyo si — pisze dalej wda poznaski — e tego sa-

mego dnia król szwedzki, polegajc na lenistwie polskiem (bo

pótory niedzieli to ruszenie wojska otrbowano) i tuszc, e
i dalej miao by odroczone, rezsolwowa si przeprawi przez

Bug ku nam, aby wojsko litewskie móg znie*, most spali

i wróci do swego obozu „i dlatego z ca potg ruszy (któ-

rej przecie wylata nie mogli i z kurfirstowskiem wojskiem
(nad) 16.000, dzia jednak nie mao i porzdne, wojsko piechota

i jazda dosy ndzna) take w pitek, nie tuszc, by nasze

wojsko w marszu byo, i my take o intencyi nieprzyjaciela nie

wiedzieli" ^^).

Zostawiwszy 2—4.000 ludzi w obozie, przeszed Karol Gu-
staw wraz z kurfirstem 28/7 most na Narwi, nie spodziewajc

si, e bdzie mia z ca armi polsk do czynienia. Armia
sprzymierzonych liczya 18—20.000 ludzi ^') (11.650 piechoty,

6.350 jazdy ^^), 53 dzia lekkich, aby marszu nie obcia.
Szli z popiechem i wesoo w nadziei, e obóz litewski pod

Prag posid, most spal i wróc nazajutrz do Zakroczymia.

Z tego powodu kazano im wzi tylko na trzy dni ywno.
W drodze spotkano trbacza z listem od króla polskiego

do kurfirsta — impertynenckie pismo, pene twardych sów i ha-

niebnych grób z rozkazem, aby natychmiast zoy bro i opu-

ci Szwedów, bo inaczej lenno straci, a wojna do Branden-

burgii zostanie przeniesiona^^).

Zatrzymano trbacza, aby nie zdradzi marszu Polakom—
tymczasem w poudnie, w pobliu Jabonny, zjawi si de Lum-
bres z wiadomoci, e 20.000 Tatarów przyszo na pomoc kró-

lowi polskiemu, armia litewska ruszya ju ku Bugowi, aby

zaj tyy sprzymierzonych, a Polacy zaczli si przeprawia

przez most, aby si poczy z Tatarami i ruszy za wojskiem

litewskiem *^^).

Karol Gustaw przyj radonie t nowin. Spodziewa si,

e król polski, majc tak potn armi, przyjmie bitw, któ-

rej dotychczas starannie unika "). Postanowi natychmiast ude-

rzy na nieprzygotowanych. Nie lekceway, jak mniemano,

nieprzyjaciela, bo ludzie tego pokroju nie lekcewa nikogo,

ale staraj si wyzyska kad dogodn chwil. Nie wtpi, e
zwyciy, jeli uderzy na wroga na wzkiem cinitem miej-

scu, midzy Wis a wydmami piaszczystemi i lasem, gdzie

Polacy si swoich rozwin nie bd mogli, a przewaga liczebna

na nic si im nie przyda. — Zwycistwo za nim latao.
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Ustawi natychmiast wojsko w szyku bojowym. Dowództwo

prawego skrzyda zostawi sobie, rodek odda brandenburskiemu

zbrójmistrzowi ir. Sparr, lewe skrzydo kurfirstowi, któremu

przydzieli swego alterego, tir. Karola Gustawa Wrangla, ad-

miraa i zbrojmistrza szwedzkiego, po królu najznakomitszego

wodza ^-)j i po trzeehgodzinnym odpoczyznku, nie zwaajc na

skrupuy i obawy kurfirsta: e szczciu za wiele ufa nie

mona — ruszy naprzód.

Przedni stra wzmocni do tysica koni, a dowódcy hr.

Tottowi przesa rozkaz, aby uderzy na nieprzyjació i bi

si do upadego bez wzgldu, co go spotka moe, dopóki cae

wojsko nie nady. Admiraa Wrangla wyprawi przodem, aby

zbada teren i lasy przy drodze, gdzie si mogy znajdowa za-

sadzki.

Poa bitwy pod Warszaw i caa okolica zmieniy si dzi

nie do poznania. Gdzie byy bota i wody, zieleni si ki,
Wisa zmienia oysko. Trudno dzi odszuka pozostaych re-

sztek terenu, podanego w trzech znakomitych mapach naocznego

wiadka Dahlberga, umieszczonych w niemieckiem wydaniu Pu-

fendorfa, dajcych obraz trzechdniowego przebiegu tej bitwy.

Litewski obóz pod Prag, gdzie si gromadzio wojsko

koronne, aby std ruszy na nieprzyjaciela, rozciga si mi-
dzy Wis a pasmem wzgórz piaszczystych, równolegych do

Wisy. Wzgórza te, a raczej wydmy, skaday si z lotnego

piasku, tylko poudniowa cz, lasem pokryta, bya twardsz.

Z biegiem czasu wiksza cz tych wzgórzy, zwaszcza po

wyciciu praskiego lasu, zupenie przez wiatry zniesion zo-

staa. Teren midzy pasmem wzgórzy a Wis by falisty

i w znacznej czci karczami porosy. Liczne zagbienia i wkl-
soci tworzyy podune botniste pasy, z których najznaczniej-

szy znajdowa si u stóp zachodniego stoku praskiego lasu,

wzdu biegu rzeki Skurczy.

W pónocnej stronie obóz by broniony szacami na prdce
usypanymi na trzech niewielkich wyniosociach, rozdzielonych

na 50 do 100 kroków szerokiemi, botnistemi pasmami. Szace
z tyu odkryte miay ksztat tenuli albo redanów, przysposo-

bionych w rodku dla dzia, a po bokach dla rcznej broni.

Reduty te zrobiono wedug planu genera-majora Andersona.

Niedaleko, na pónocnym wschodzie od tych szaców, na od-

dzielnym wzgórzu, usypano zamknit redut w ksztacie czwo-

roboku (Yaternszaniec), opatrzon armatami. Na poudniowym
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zachodzie od tych szaców, nad Wis, wzniesiono szaniec prze-

znaczony do obrony mostu, którego wyjcie znajdowao si

u pónocnego stoloi dzisiejszej cytadeli, u stóp wzgórza, Szu-

bienicznem zwanego.

Poudniowa strona obozu zamknit bya miastem Prag,

która ze Skaryczewem stanowia drug Warszaw, bo znaczna

cz mieszkaców stolicy przeniosa si zdawna tutaj dla

wikszego handlu i tanioci towarów— wielkie ulice, sodownie,

browary i znaczna liczba rozmaitych kupców.

Powoli zapenia si obóz litewski wojskiem koronnem

i dopiero okoo pitej popoudniu przednia stra nasza spotkaa

awangard szwedzk pod Trahominem, mimo „e ju o 10 rano

pastuchowie dali zna, e król szwedzki z borów po nadwilu

z wojskiem swem i z Prusakami nastpuje".

Hr. Tott, kuzyn królewski ^^), 25 letni genera, zapamitay
w boju, rzuci si na Polaków pod Trahominem i w pocigu

w tumanach piasku, nie widzc nic przed sob, znalaz si na-

gle przed szacami litewskiego obozu. Wybiegy liczne cho-

rgwie na jego spotkanie, biy armaty, rzucano na rczne
granaty... Cofa si i atakowa z szalon odwag i ze znaczn
strat swoich, aby Polaków zatrzyma w obozie, wreszcie

ujrzawszy regimenty szwedzkie, usun si ku szacom Nr. 3 i 4.

Armia szwedzka zbliaa si powoli. Szed przodem pala-

tyn Sulzbach piciu szwadronami frontem, z powodu ciasnoty

terenu midzy lasem biaockim a Wis; nastpne puki

cisny si za nim i pchay go naprzód, e si musia przybli-y do szaców na odlego strzau z muszkietu, a nie mogc
si cofa, eby nie wywoa zamieszania, sta a do pónej
nocy, z wielk strat ludzi, pod ogniem nieprzyjaciela, który

ze wszystkich stron na Szwedów uderza. W tej cikiej chwili

Karol Gustaw zmuszony by wzi udzia w walce i na czele

kilku szwadronów odpiera wycieczk z pod szaca Nr. 1.

„Nieprzyjaciel — pisze wojewoda poznaski — ukaza si
przed wieczorem z ca armi uszykowan i prosto nad Wis
najpowolniejszym krokiem pocz nastpowa prosto na te

szace wesoo z trbami i wszelk muzyk wojenn, z dzia

przed sob bijc, a nasi go z równ ochot czekali, a im si
dobrze na strza dziaowy przybliy. Skoro nasi poczli dawa
ognia i onych miesza, spucili z ochoty, muzyki ucichy i co-

fnli si, a nasi szczliwie nastpowa zaczli, ale noc i za-

sadzki lene przerway bitw. Urwano przecie Szwedów nie z
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cz tego dnia, naszych nie wiele zgino. Tak si zgoa po-

szczcio, e ten genera major cesarski najpewniejsze zwyci-

stwo obiecywa, bo weszli w zgodzouy kraj, gdzie trzech dni

pozosta nie mogli, ani trawy, ani adnej nie majc ywnoci,
i swoje zasadzki lene musieliby opuci..."*^).

Midzy 9 a 10 godzin wieczór cofn si nieprzyjaciel

jakie 3.000 kroków na pónoc i przy Wile midzy eraniem
a widrami w ciasnem miejscu odpoczywa w niemaem zamie-

szaniu ^5) — konie godne, ludzie miertelnie znueni przy sk-
pym posiku. Sam król w tym dniu i w dwóch nastpnych

ywi si tylko suchym chlebem, winem zwilonym. Biwako-

wali spokojnie, bo ich Polacy nie zaczepiali ani na odziach,

ani z obozu.

Na radzie wojennej, która si w nocy odbya, Szwedzi

i Brandenburczycy przedstawiali królowi ca groz pooenia,

a kurfirst radzi cofn si do Nowodworu, na co Karol Gu-

staw z umiechem odpowiedzia: „Poniewa wam si zda nie-

podobiestwem, abymy w spotkaniu z tym silnym i potnym
nieprzyjacielem nie ulegli, wic ja was naucz, jak mona z Bo-

sk pomoc i pole i zwycistwo osign".
Postanowi szuka innego pola do walki *®), bo z miejsca,

gdzie sta, wida byo jedynie most warszawski, gdzie w nocy

jeszcze przechodziy wród radosnych okrzyków puki polskie

pod okiem królowej Ludwiki, która na mocie staa i wzywaa
onierzy, aby batami rozpdzili nieprzyjació.

Rezultat pierwszego dnia bitwy by dla naszych korzystny,

chocia widocznie nie byli do walki przygotowani. Powodem
sabej akcyi by spóz'niony i zbyt powolny wymarsz polskiej

armii z Warszawy i brak artyleryi, która w znacznej czci
pozostaa w miecie. Król odprawia mody w kaphcy Loreta-

skiej w kociele 00. Bernardynów na Pradze, klczc godzi-

nami przed zot krat, gdzie sta kominek z garnuszkiem,

glinianemi miseczkami i drewnianymi ykami, którymi Najw.
Panna jadaa — ale zapomnia ustawi zawczasu wojsko w szyku

bojowym ^').

Nazajutrz rano, w sobot 29 lipca, o wschodzie soca,
kiedy z obu stron dziaa zagrzmiay i wojsko do szyku sta-

wao, król szwedzki, kurfirst, Wrangel i Sparr ruszyli w 100

koni na rekonesans przez lasek biaocki, celem wyszukania

odpowiedniejszego pola bitwy, bo atak na oszacowany front

litewskiego obozu i skupione siy polskie nie obiecywa zwy-
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cistwa. Chcieli wic z boku, od wschodu, ze sabszej strony

na obóz uderzy, mimo e taki marsz flankowy w oczach nie-

przyjaciela, który liczn kawalery rozporzdza, i przy obecno-

ci ordy na tyach, by niebezpieczny. Na drugiej stronie w po-

bliu wschodniego wga lasu biaockiego, prawie naprzeciw

szaca czworobocznego, ujrzeli wzgórze (colline), skd si roz-

tacza widok od Biaoki do Brudna na dogodne pole do walki.

Wracali z popiechem, dowiedziawszy si, e Tatarzy, któ-

rzy w nocy nadeszli, pod Biaok stoj. Wnet potem wojsko

litewskie, wracajce przez Biaok, przybyo do polskiego

obozu *^*^), gdzie po dugich naradach „stano na tern — pisze

królowa—e do bitwy nie przyjdzie, a tylko Szwedów ogodz" '^^).

Tymczasem na stoczone sij'^ sprzymierzeców przy Wile
biy armaty polskie, jazda wypadaa z obozu, a na dobitek

z poza Wisy zaczy pada kule dziaowe w cinite szeregi

nieprzyjació.

Królowa Ludwika bowiem, chcc widzie z bliska bitw,

wyjechaa do przedmostowego szaca pod Szubienicznem wzgó-

rzem, a e armaty std nie mogy dosign nieprzyjaciela, ka-

zaa karecianymi komi przewiez' dwa wielkie dziaa na brzeg

rzeki pod Pokowem do brzozowego lasku tu naprzeciw nie-

przyjaciela. Pado 40 kawalerzystów. Królowa krzyczaa z rado-

ci ^"), a król, widzc wraenie, wywoane tymi strzaami, prze-

sa jej z miejsca powinszowanie. Siedziaa na bbnie, przykry-

tym burk tatarsk, w arze soca, ledzc przebieg bitwy a
do 11 wieczorem, trzymajc na kolanach talerz z poywieniem'^).

Tymczasem kurfirst, wróciwszy z królem szwedzkim z reko-

nesansu, rozpocz marsz flankowy, aby w myl powzitego
planu przesun szyk bojowy na pola midzy Biaok a Bru-

dnem. Ruszy wic o 9 rano w 7.000 ludzi poudniowym zbo-

czem biaockiego lasu, zasonity drzewami, ku owemu wzgó-

rzu (colline), które prawdopodobnie Litwini powracajc zajli,

ale za zblieniem si nieprzyjaciela ustpili. Wycign tam

przez bota, krzaki i mokrzyda armaty
;
jedn cz wojska

ustawi w lesie frontem do czworobocznego szaca, reszta ru-

szya od pomienionego wzgórza na pónoc i stana na wschodnim

brzegu lasu, ukryta oczom Polaków.

Midzy szacem czworobocznym a wzgórzem, zajtem przez

kurfirsta, leao mokrzydo szerokie na strza z muszkietu. Nasi

uwiadomieni przez Tatarów o tym ruchu kurfirsta, uderzyli na
ze szaca Nr. 1, niestety bez skutku, bo, jak si zdaje, w szacu

Wojna brandenburska. 2
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czworobocznym armat nie byo. Równoczenie pojawili si na

tyach kurfirsta Tatarzy, ale widzc, e si nasi cofaj, rzucili

si w las biaocki i uderzyli z tyu na króla szwedzkiego mi-
dzy 11—12 godzin. Odpdzeni wrócili lasem i stanli ponownie

na tyach kurfirsta, zabrawszy nieprzyjacielowi 200 wozów y-
wnoci ^2).

Karol Gustaw widzc, e coraz wiksza ilo Polaków gro-

madzi si pod szacem nr. 1, pospieszy do kurfirsta, bo si
obawia katastrofy, i kaza sprowadzi posiki. Zaledwie poegna
swego kuzyna, kwarciani, prawdopodobnie Litwini, rzucili si
na prawe skrzydo kurfirsta, aby si poza wzgórzem (colline)

z ord poczy i armi sprzymierzonych rozdzieli. Tymczasem
Tatarzy, którzy czci lasem na tyy lewego skrzyda kurfirsta,

czci na front tego skrzyda napierali, zostali odparci ''^), po-

czem kwarciani w niedostatecznej iloci wyprawieni (kurfirst

liczy ich 4—6.000) cofn si musieli ''*). Nie wiadomo, co prze-

szkadzao naszym uderzy z wiksz si i zapewni sobie zwy-

cistwo.

W tym samym czasie jazda polska niepokoia bez ustanku

króla szwedzkiego, który bitwy przyj nie chcia '^^), ale si
przysuwa do lasu, odpierajc kartaczami napastników. „Jazda

nasza daleko od dzia swoich i od piechoty sza na ogie nie-

przyjacielski wielki, ale nie bez szczcia, bo mu kilka chorgwi
husarskich, srodze rezolutnie skoczywszy, jednego skrzyda

urwali byli. Póno kazano posikowa, e si nieprzyjaciel ze-

bra móg i znowu ustpi na bezpieczniejsze miejsce" '"^) i zo-

stawiwszy Sulzbacha w odwrocie, znikn w biaockim lesie.

Byy to najcisze chwile dla sprzymierzonych. Nasi wi-

dzc, e Szwedzi umknli w las, „mieli to ju za zwycistwo

niemal i posza starszyzna obiadowa, chcc czego po obiedzie

dokona, ale i tam duej niektórzy jedli, ni trzeba byo, pod

pozorem czekania na zgromadzenie ordy, która wprawdzie da-

leko bya (bo tylko cz jej w nocy przybya). Kiedy im do-

niesiono, e nieprzyjaciel nie ucieka, ale na nowem polu do

bitwy si szykuje, dopiero si porwali ciga wojsko na lini

wzgórz piaszczystych midzy czworobocznym szacem a lasem

praskim, ale dzia prowadzi przez moczary i piaski nie byo
czasu".

Tymczasem Karol Gustaw, przeszedszy las biaocki, roz-

wija swoje regimenty z niesychan zrcznoci wród nie-
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ustannych ataków Litwinów i Tatarów. Posuwa si ku Biao-

ce, a std do Brudna. Jedno i drugie pono.
O godzinie 3 popoudniu stana caa armia nieprzyjaciel-

ska w bojowym szyku na polach midzy Biaok a Brudnem
w linii 3.000 kroków dugiej, naprzeciw wzgórz piaszczystych,

gdzie si od czworobocznego szaca do lasu praskiego szyko-

wali. Na lewem skrzydle stan król szwedzki, prawem dowo-

dzi kurfirst, w rodku piechota, 57 armat ustawiono przed

frontem. Bya 4 godzina, kiedy wszystkie dziaa sprzymierzo-

nych day ognia i nieprzyjaciel ogromnym póksiycem sun
ku wzgórzom—a tu z prawego skrzyda polskiego, z pod lasu

praskiego wypado 1.200 husarzów "). Walio si co ogromnego,

pdzili szerokim frontem na spienionych koniach, w tumanach

piasku i kurzu Jak trba powietrzna, ze strasznym, zdolnym

skay rozsadzi okrzykiem, „e patrzy i sysze zarówno zgroz

przejmowao" i uderzyli w rodek prawego skrzyda na doborowe

regimenty uplandzkiej i smalandzkiej jazdy szwedzkiej z tak
fury, e cay front armii nieprzyjacielskiej rzuci si odru-

chowo w ty. Powstao ogólne zamieszanie ^8). rodek pierwszych

szeregów prawego skrzyda zosta zgruchotany, husarya prze-

dzieraa si przez nastpne. Krzyk wywraca ludzi, którzy si
wydobywali, rce, nogi, kopie pomieszane, armaty frontowe

rozrzucone, konie uciekay i paday, chorgwie trzepotay i zni-

kay, tylko z szeregów piechoty nieprzyjacielskiej dobywa si
huk strzaów i obok prochu, a na pysznym rumaku, którego

grzyw i ogon wiatr rozwiewa, Aleksander Hilary Poubiski

Jak tur pdzcy stado wilków przed sob, z dobyt szabl cze-

ka na szar nastpnych puków husaryi.

Radzono królowi aby si cofa, bo równoczenie na tyach

pojawiy si tumy ordy z lasu w pobliu krzya i karczmy

w Brudnie.

„Teraz niema innej rady, tylko zwyciy lub zgin" —
zawoa króP^), a tu jeden husarz, przedarszy si przez naj-

blisze szeregi, zawadzi kopi o niego. Ostrze przeszo midzy
piersi a lewem ramieniem, a husarz run od kuli, jak powia-

dano, Bogusawa Radziwia ^"). Bronili si Szwedzi rozpaczhwie,

widzc, e si cofn nie mog, bo zewszd lasy i moczary —
ale gdy ogie piechoty w centrum wstrzyma drug cz nad-

biegajcej husaryi 8^), z chorgwi Poubiskiego omiu wrócio ^-).

„Nie posikowali nasi. Odj Pan Bóg rozum i mstwo dla grze-

chów" 83). Zamiast si rzuci nawa, wyprawiono nastpne puki

2*



20 TRZYDNIOWA BITWA

w znacznych odstpach, Jak gdyby czekano, jak si Poubi-
skiemu powiedzie. Tymczasem pozostae, widzc porak cho-

rgwi litewskiej, ju w ogie i nie chciay, chocia sam król

stawa na czele, a uciekajcych z szabl w rku do bitwy za-

pdza.
Zaraz potem kwarciani z lewego skrzyda ruszyli na kur-

firsta, lecz widzc porak husaryi nie atakowali i wystrze-

liwszy na 30 kroków, w zamieszaniu si cofnli. „Dopiero w sam

wieczór— pisze Leszczyski— nasze dziaa z piechot przyszy

na posiek" ^^).

W tyme czasie rzucili si Tatarzy w pobliu Brudna na

tyy szwedzkie i dotarli do bagay i rezerwy. Przypad król

szwedzki z gwardy, z regimentem ksicia meklemburskiego

i ze Sadowskim i bitw przy bagaach rozstrzygn. Wród
walki dosta si z rotmistrzem Trabenfeltem midzy siedmiu

Tatarów i tylko dziki osobistej odwadze uszed mierci lub

yka 8^.

Atak husaryi by jedyn wietlan chwil w czasie tej

trzydniowej bitwy, Poubiski okry si niemierteln saw.
W czasie abdykacyi Jana Kazimierza przedoy ówczesny kan-

clerz memorya sejmowi, w którym powiedziano, e jedna cho-

rgiew litewskich husarzy pod wodz Poubiskiego takie za-

mieszanie w wojsku króla szwedzkiego i kurfirsta sprawia, e
gdyby bya posikowana, bitwa moga by wygran ^^). „Ujrze-

limy si — pisz nieprzyjacielskie relacye — tak strasznymi tu-

mami ze wszystkich stron otoczeni, e rozpacz braa, bo z boku

i z tyu moczary i odwrót zamknity i trzeba byo walczy
uczciwie, kto nie chcia haniebnie gin. Szyk wojenny si
rozluni, tak, e król z powodu tego ataku zmuszony by, za-

nim si naprzód posun, regimenty w porzdek wprawi i na

poprzedniem miejscu ustawi" ^'). Jazda polska — powiedzia

Karol Gustaw do posa francuskiego — w rku dobrego do-

wódcy nie ustpi adnej w Europie" ^^). Dowiadywa si, kto

by ten miay husarz, który we kopi uderzy. „Ja wiad-
kiem — powiedzia— e mstwo tego onierza na wieczn pa-

mi zasuguje" i kaza go uroczycie pochowa 00. Bernar-

dynom na Pradze, w trumnie wybitej czerwonym jedwabiem.

Jakób Kowalewski si ten kawaler nazywa^'').

Jan Kazimierz, jak powiadano, uwiadomi on swoj o 4

popoudniu, zatem w czasie ataku husaryi, o bliskiem i nie-

omylnem zwycistwie, ale pónym wieczorem kaza si jej przy-
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gotowa do wyjazdu z Warszawy 9°). Wie o tern wywoaa
w stolicy popocli, który powsta take i w obozie, poniewa

o pónocy ietman Potocki zacz — niewtpliwie na rozkaz

króla— wszystkie wozy swoje przeprawia z powrotem do mia-

sta, a za jego przykadem inni to samo czynili, mniemajc, e
grozi niebezpieczestwo ^^). Przyczyn tego postpku odnale
mona w sowach sekretarza królowej, e „Subhankaziaga prze-

sa królowi rad, aby si nie wdawa w bitw ze Szwedami,

bo ci wzili tylko na trzy dni ywnoci i maj brudn wod
wilan do picia, ale zato szyki tak potne jakby twierdze ru-

chome. Mona ich zniszczy bez straty ludzi: zabra piechot,

wozy i armaty do Warszawy, jazd poczy z ord i odci
nieprzyjacielowi odwrót. Postanowiono pój za t zdrow rad,

ale losy nie pozwoliy" ^'^).

Wypadki nastpnego dnia potwierdzaj sowa Des Noyersa

i dowodz, e król, idc za rad Tatarzyna, kaza jez'dzie kor.

i lit. poczy si z Tatarami, a dziaa, piechot i wozy posta-

nowi sprowadzi napowrót do Warszawy.

Plan by dobry, ale nie umiano go wykona. Gdy hetman

zacz z wozami umyka, powstao zamieszanie w obozie, a szla-

chta zacza w nocy opuszcza szeregi 9^).

„Ubyo wiele ochoty naszym — pisze wojewoda pozna-
ski — osobliwie, e hetman wielki kor. kaza wozy swoje przez

most przeprawia i luboby to by nie zy zamys, kiedyby wcze-

nie i w dobrym porzdku i sposobie ciary wojenne usun,
nieprzyjaciela zgodniaego osaczy i koczy, ale sia si tymi

wozami poturbowaa... e przez noc znaczna wojska ujma

bya" ^^) „i róne humory w wojsku porobia, bo zaraz z wie-

czora jedni rusza, a drudzy tabory ku Okuniewu cicho wypro-

wadza poczli, drudzy przez most za Wis gwatem napierali

si" 9^). Noc bya ciemna, ie rki przed sob widzie nie

móg.
Nazajutrz, w niedziel, z brzaskiem dnia 30 lipca, znaczna

cz pospolitego ruszenia, korzystajc z gstej mgy nad rzek
i jej brzegami, opucia pole bitwy, mimo prób i grób króla,

który szlacht w szyk bojowy ustawia. Nie chcieli sn czy
si z Tatarami i wywoali niead i zamieszanie w obozie.

Tymczasem król szwedzki, przenocowawszy pod Brudnem,

gdzie cign wojsko swoje w trójkt na trzy fronty, rozwin
si nad ranem tak samo, jak dnia poprzedniego, lecz rozwin
si dalej na poudnie, tak, e Brudno byo na tyach prawego
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skrzyda, lewe za skrzydo naprzeciw praskiego lasku, który

zdoby postanowi.

Lasek ten z zasiekami i niedokoczonymi szacami bro-

niony by przez piechot Grotthausena i przez dragonów Czar-

nieckiego. Zaoga za pierwszym atakiem nieprzyjaciela cofna
si w porzdku na wzgórze, gdzie staa piechota polska w wik-
szej liczbie i kilka armat, które si take powoli cofay.

Równoczenie caa niemal jazda polska, zgromadzona pod

Prag, pod wodz Czarnieckiego, który z za Wisy przyby
i w bitwie nie bra udziau '^s) (^2 puków: Czarnieckiego, Lan-

koroskiego, Koniecpolskiego, Lubomirskiego, pisarza pol. Sa-

piehy, Sobieskiego, Potockiego obonego, stranika Jaskulskiego,

Szemberga, Kaliskiego, Piasoczyskiego i Baabana), zabrawszy

dragonie z lasu praskiego, ruszya pdem na Skaryczew i Ka-

mie ku Okuniewu ^'^), aby si poczy z ord (Litwini z Go-

siewskim prawdopodobnie w nocy w tym samym celu drug
stron obozu na Biaok popdzili).

Król szwedzki, który z piechot, z jazd i z kilku dziaami

sta obrócony ku poudniowemu wschodowi, aby zasoni wojsko

przed Tatarami, sdzi, e si Polacy chc rzuci na niego i prze-

puci ich bez wystrzau. Dopiero gdy opada gsta kurzawa

z pod kopyt kilku tysicy koni, pozna, e si Polacy z ord
poczyli.

Tylko pod Skaryczewem zaskoczy nieprzyjaciel z zajtego

lasku praskiego resztki pospolitego ruszenia, które si z jazd
polsk poczy nie chciay. „Te gdy ataku wytrzyma nie mo-

gy, jedni si za jazd ku Okuniewu brali i jakkolwiek w ca-

oci uszli, inni, co ku widrom i Karczowu i chcieli, na

bota i odnogi Wilane trafiwszy, wielk w ludziach ruin po-

nieli, mianowicie województwo bezkie, w którem natenczas

niemal 80 szlachty samych gospodarzów, czci ywcem wzito,

czci na botach i bagnach, jako kaczki, z pistoletów i fuzyi

strzelano. Poleg Dotowski miecznik bezki, Franciszek Serny,

Nagórski, Gorajski, Sulimowski, Jankowski i stary Stefan So-
wieski i wiele innych, których wiekopomna pami okrya" ^^)—
e sucha rozkazów nie chcieli!

Nieprzyjaciel, opanowawszy lasek praski, zaj piaszczyste

wzgórza i posuwa si powoli na teren litewskiego obozu ku
Wile.

Piechota polska, zabrawszy lejsze dziaa — bo wielkich

z piasku ruszy nie byo mona — przesza botniste pasma



WOJSKA POLSKIE USTPUJ. 23

i nie czekajc caej potgi nieprzyjacielskiej, ustpowaa z po-

cztku powoli, a potem dzia odbieawszy, przy których koni

nie byo, w coraz wikszym popochu uchodzia do mostu, jedni

drugich na szyj gwatem poraajc, a si cisnli w tum,
który trudno byo rozerwa. Król, aby powstrzyma natok, ka-

za strzela do uciekajcych — napróno : gna ich strach wielko-

oki i gromy nieprzyjaciela. Pchali si bez opamitania, hetmana

zepchnli z mostu, podczaszy kor. wpad do wody, a z nim

i inni oficerowie. Pod ciarem most si rozerwa, piechota

z przedmostowego szaca spinaa go, jako moga, odbiegszy 10

armat, a midzy niemi najwiksz, Smokiem nazwan. W kocu
si przeprawili z niema jednak strat w ludziach, bo wielu

potono. Szczciem, e wozy stojce pod szacem przy mo-

cie wstrzymay nieprzyjaciela, który si ju na most bra. Na-

ostatek nasi most z koca zapalili i zamknli Szwedom drog
do Warszawy.

Cz jazdy litewskiej pod dowództwem Poubiskiego staa

pod eraniem w miejscu, gdzie nieprzyjaciel pierwszej nocy biwa-

kowa. Widzc obóz zajty i most zerwany, ruszya popod las

biaocki midzy szacem czworobocznym a „colline" na Brudno,

chcc przeby moczary i poczy si z Tatarami. Ale nieprzy-

jaciel spdzi ich ku Biaoce, gdzie jedni w moczarach klsk
ponieli, drudzy do lasu biaockiego do wider i Tarchomina

wrócili.

W ten sposób midzy godzin 10 a 11 w niedziel rano

sprzymierzeni zostali panami obozu polskiego, armat i bagay.

O dalszej walce w niedziel popoudniu i w poniedziaek

nic nie chc wiedzie nieprzyjacielskie relacye. Tymczasem —
jak pisze wojewoda poznaski obecny wówczas w Warszawie —
„nieprzyjaciel poszed za konnym wojskiem i bili si, z jakim

skutkiem, nie wiedzielimy w niedziel, pewna jednak teraz, e
te utarczki, co tam byy w niedziel, z naszem byy szczciem,

a w poniedziaek znowu ich nasi na Prag wparowali i tam si
bili znacznie" ^^).

To samo pisze podkanclerzy kor.: „pan Kijowski (Czar-

niecki) z wiksz czci wojska polskiego, z wojewod sando-

mierskim i z podskarbim lit. zczyli si z ord i przepdzili

dobrze nieprzyjaciela" ^^^). „Wojsko nasze cae, chwaa Bogu,

które z ordami wisi ustawicznie nad nieprzyjacielem. Wkrótce

co pociesznego usyszycie" ^°^).
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„Jako i teraz — pisze sam król 3/8 — codzienna w nie-

przyjacielu od wojsk naszych bywa strata, którzy pod Okuniew
cigneni rozkazów naszych czekaj" ^^^).

W jakim czasie, gdzie te potyczki miay miejsce, oznaczy
trudno. Des Noyers twierdzi, e Tatarzy widzc, e Polacy ucho-

dz, podpalili Prag i Skaryszewo, aby si nie dostay w rce
szwedzkie ^"^). Nieprzyjaciel goni ich tylko do Kpy "^). Karol

Gustaw wyprawi za uchodzc jazd polsk genera -majora
Botkera, ale ten nie móg Polaków dogoni ^^'>), a moe go od-

parli ^°^). Inne relacye donosz, e Czarniecki z Tatarami pobi

Szwedów w poniedziaek i odebra sze armat, które zabrali ^"O*

Gordon pisze, e Karol Gustaw wysa Duglasa w pogo za

Polakami, ale ten wróci po czterech dniach nic nie sprawiwszy.

Mianowany zosta genera -feldmarschalleitnantem za dotych-

czasowe znakomite usugi ^^^). Dahlberg zapisa, e Szwedzi

jeszcze 2/8 nocowali dla bezpieczestwa na praskim pówyspie,

a gówna kwatera kurfirsta bya na Pradze ^^^). Mieszkacy spa-

lonej Pragi siedzieli z tobokami na brzegu Wisy i tam od nie-

przyjació czci jako zdrajcy wymordowani zostali, czci
szukajc ratunku w wodzie potonli "").

Ale Warszawa zostaa opuszczona. Królowa — pisze Bark-

mann — dosiadszy konia, wyjechaa w niedziel z caym dwo-

rem do Czerska. Bya oburzona z powodu tej klski i opuszczenia

Warszawy. W kilka miesicy póz'niej, w Wolborzu, odczytaa

oficerom ustp z listu swej paryskiej przyjacióki, gdzie bya
mowa o haniebnej ucieczce Polaków z pod Warszawy. „Powie-

dzieli mi—pisze do pani Choissy—e to adna ucieczka, kady
kraj ma swój obyczaj, a dla Polaków najwiksza haba podda
si i i do niewoli, jak to robi Francuzi i Niemcy. Polacy,

gdy nie mog da rady nieprzyjacielowi, maj zwyczaj cofa
si lub umiera. Tamci upadaj na duchu albo w poowie ucieczki

zatrzymuj si z powodu cikoci koni. Jest co dobrego —
pisze królowa — jest i co zego w tym ich zwyczaju ^^^).

„Król, przybywszy na zamek z Butlerem, Dónhoffem,

Majdlem i z wojewod poznaskim, który wanie wtedy na

nieszczcie zachorowa, rozwaa, co robi w Warszawie. Przy-

by kanclerz kor. i nie radzi ustpowa z miasta. Uderzy gwato-
wnie na obecnego Paca, podkanclerzego lit., mówic: wszyst-

kiemu winna wasza zawi do Radziwiów, z którymi wam si
nie równa (król, jak wspomniano, darowa wojsku litewskiemu

dobra Radziwiowskie). Hetman w. lit. przed bitw spad z konia
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i zama nog ; cieszy mi to (ist mir recht ^^2). Ale inni twier-

dzili, e Warszawa, ogoocona z wojska i ywnoci, a król musi

wyjecha ^^3). Wyruszya zatem piechota z armatami i przesza

pod Gobiem Wis, a król na Wark do Kozielnicy do kró-

lowej pojecha, a stamtd pod Gobiem si przeprawi" ^^^).

Wszyscy cudzoziemcy podejrzani musieli opuci szeregi ^^^).

„Bardzo z rad — pisze wojewoda poznaski — Warszaw
odbieano, ale nie bd tych rzeczy pisa, bo si ich wstydz...

adnej szkody nie mamy w ludziach, wicej wstydu dla nie-

rzdu... " ^^^).

W nocy przyprowadzono do nieprzyjacielskiego obozu tr-

bacza od hr. Benedyka Oksenstjerny, który jako jeniec polski

siedzia w zamku warszawskim i donosi, e si miasto poddaje

i prosi, aby mogo wrczy klucze królowi szwedzkiemu. Pozwo-

lono — i zaraz rano przeprawiy si na odziach i szkutach

dwa regimenty pod dowództwem genera- majora BUlowa i za-

jy stolic. Ale tylko generaowie stanli kwater w mie-

cie, gdzie si pojawia zaraza; wojsko pozostao w polskim

obozie.

Tak si skoczya ta bitwa, a raczej trzydniowe utarczki

do koa litewskiego obozu, o których takie potworne wieci

rozgaszano: e Polacy na gow pobici, 8.000 polego, reszta

na wszystkie strony rozprószona, Jan Kazimierz jecem pro-

wadzony do Elblga, Gosiewski zgin, królowa niebawem do-

stanie si do niewoli, Z polskiej strony szy sprawozdania i in-

formacye do Gdaska, Haagi, do cesarza, do cara, do Chmiel-

nickiego, aby szkodliwym wnioskom zapobiedz.

„To nie bya bitwa prawdziwa w caem znaczeniu tego

sowa — pisze Lumbres — tylko nieustanne utarczki na mod
tatarsk. Lepiejby wyszli Polacy, gdyby nie byli ryzykowali

spotkania, ale starali si odci pasz i ywno nieprzyjacie-

lowi, która mu tylko na cztery dni wystarczaa, i zmusili do

odwrotu za Bug, gdzie go czekaa nieochybna zguba" "O-
„Nie mog tego nazwa bitw — mówi rezydent gdaski —

ale strat na pó odniesionego zwycistwa" "^).

„To nie klska— donosi d'Avaugour do Parya— ale roz-

sypka Polaków" 11^).

I straty z polskiej strony nie byy tak znaczne, jak si
nieprzyjacioom zdawao ^20). De Lumbres zauway ze zdziwie-

niem, e tylko 2.000 Polaków w czasie tej trzydniowej walki

zgino ^'^^). Tyle obliczy Gordon ^^^), Sprzymierzeni jeców
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nie brali ^^^). Zdobyli wszystkiego 41 dzia, 12 i 1 modzierz

na polu bitwy, 27 i modzierz w Warszawie ^^^\ ale upy mae,
bo Polacy bagae wczenie za Wis wyprawili ^^^).

Natomiast nieprzyjaciel, a zwaszcza król szwedzki, poniós

pod Warszaw cik i niepowetowan strat, nie tyle w polu,

gdzie nie wiele Szwedów pado ^^^^), ile z powodu zarazy, która

zaraz po bitwie w obozie jego wybucha i kilka tysicy wete-

ranów mu porwaa ^^7). Pisa do Rady Pastwa, e poniós

wielkie straty, a kanclerz jego zoy stanom podobne owiad-
czenie ^2^). Brandenburczycy, którzy zaraz okolice Warszawy
opucili, mniej ucierpieli, chocia i w ich szeregach w kocu
sierpnia zaraza grasowa zacza ^^9), a pose francuski pisze

19/10, e kurfirst od czasu bitwy warszawskiej poow wojska

straci chorobami ^3°).

Sprzymierzeni zajli stolic, ale pozatem zwycistwo a-
dnej im nie przynioso korzyci okrom zasuonej sawy wo-

jennej. I nic dziwnego: „Szwedzi — pisze wspóczesny —
posiadali to, na czem Polakom zbywao: dobrych dowódców,

dowiadczenie, dobr komend, porzdek, dyscyplin, pilne

wywiady, yw korespondency i zaufanie do swego wielkiego

wodza".

W polskim obozie brako decyzyi, staego planu i jedno-

litej akcyi. Wojsko zniechcone, wykonanie rozkazów niedbae

i brak dozoru. Ataki bez armat ^^^O* zawsze w niedostatecznej

iloci i niepoparte posikami. Takim trybem wojujc i najwik-

sze wojsko zwyciy nie potrafi.

„Za sprawa— pisze podkanclerzy kor.— przegralimy pole,

bo si nie potykano caem wojskiem, tylko pukami ^^^), a na

dobitek, wiatr, jakby by w zmowie z nieprzyjacielem, tumany
piasku sypa naszym w oczy, gdziekolwiek uderzali. Bóg mi
wiadkiem, e w sobot wygralibymy bitw, gdyby szykiem

na jego szyk byo nastpiono, ale tylko skrzydem wojsko

si litewskie bio, a piechota nasza w górach staa. Tatarowie

te nie mogli efektu czyni, bo za nieprzyjacielskiem wojskiem

boto byo. W dobrym rzdzie moglibymy znie nieprzyja-

ciela pod Warszaw" ^^3). Nie do pojcia — zauway Riese —
e Polacy w adnym dniu swojej liczebnej przewagi wyzy-

ska nie potrafili ^^^). Nie król polski, ale Karol Gustaw by
w tej bitwie stron zaczepiajc. Zwycia znaczy i na-

przód.
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Rzeczpospolita poniosa wielk klsk a to z tego powodu,

e mogc zniszczy nieprzyjaciela i jednym zamachem skoczy
wojn szwedzk, musiaa po tej nieszczsnej bitwie dalsz pro-

wadzi wojn z Szwedem i Brandenburczykiem, który si nie-

tylko umocni na zgub Rzeczpospolitej w posiadaniu praw ksi-

cych, ale uzyska pastwow niezaleno.



n.

TRAKTAT WILESKI.
SUKCESYA MOSKIEWSKA.

Przed bitw warszawsk wyprawi Jan Kazimierz peno-

mocnych posów na traktaty z Moskw, a ci penomocnicy pod-

pisali 3/10 1656 za wiedz i zezwoleniem króla traktat, moc
którego car Aleksy mia zosta obrany na sejmie elekcyjnym

tego roku królem polskim i wielkim ksiciem lit., a po mierci

Jana Kazimierza koronowany.

Jak do tego przyszo i jak to przyjy sfery miarodajne

Rzeczpospolitej, t. j. król, senatorowie i wielcy urzdnicy ko-

ronni i litewscy, ledzi z uwag wypadnie ze wzgldu na pó-

niejsze zawikania.

Pierwsze stosunki z Moskw w tej sprawie nawiza Go-

siewski, hetman polny i podskarbi WKL. i prawdopodobnie

pierwszy rzuci myl, która carowi sen odbieraa, myl o suk-

cesy! w Polsce po mierci Jana Kazimierza. Stao si to w cza-

sie, kiedy Karol Gustaw wkroczy do Wielkopolski, kiedy hetman

wielki lit. Janusz Radziwi podda si Szwedom, Chmielnicki

z Moskalami ruszy na Lwów, a car Aleksy zajwszy Wilno,

wyprawi do obu hetmanów lit. posa swego Liharewa z wezwa-

niem, aby si poddali.

Wówczas Gosiewski uwiadomi Liharewa, e w pierwszym

punkcie traktatu zawartego z Radziwiem, król szwedzki obie-

ca Litw carowi odebra i wszystk Ru koronie polskiej przy-

wróci, a majc nadziej zajcia caej Polski, wod i ldem na

Moskw si gotuje. Ju tej wiosny — mówi — bdziecie mieli

goci i straszn i nieugaszon wojn. Ju okrty z hr. Tumem
na was wyprawiono, a z tej strony hr. Magnus ruszy na was.
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Przyjdzie i sam król szwedzki i Polacy z Litw pomszcz si
krzywd swoich. Co za sposób zabieenia temu hospodar wasz

car wielki od ciebie hetmana posyszy, szto ty baczysz umny
czowiek i wielki hetman? A tak daj rad: zawrzyjcie zaraz

rozejm z wojskiem JKM., nie dawajcie podnosi gowy królowi

szwedzkiemu, zanim wszystk koron obejmie. Czy nie lepiej

wam mie lig z Polsk, ssiadk, wiar, obyczajem i jzykiem

pokrewn, która po najduszem yciu Jana Kazimierza wolnymi

gosami cara lub jego potomstwo na tron polski wyniesie, a wtedy

oba pastwa od morza Czarnego i Kaspijskiego do Fiskiej

zatoki i Batyku straszne bd wszystkim ssiadom ^).

— Ino tak dobro — odrzek Liharew — posyaj ty do hosu-

dara a hosudar na wsio zezwoli, szto ty skazujesz — poaowanie
wielikoje od hosudara mit budiesz.

Po tym rozhoworze, umówiwszy z Liharewem zawieszenie

broni, traktowa hetman z wojskiem, które Radziwi do Szwe-

dów prowadzi; da haso, kiedy mia ruszy, tylko mu szo

o dokumenta, które chcia posa carowi z podpisem rki grafa

Magnusa i z asekuracy imieniem króla szwedzkiego, e wszyst-

kie granice Litwy i Bia Ru odbierze i te straty, które Rzecz-

pospolita przez wojn moskiewsk poniosa, z moskiewskich

ziem wynagrodzi, które dokumenta dostawszy, wyprawi z nimi

do cara posaca swego Medeksz^).

Car, nie chcc mie Szwedów na Litwie i przewidujc

wojn z nimi % wysa do króla polskiego poselstwo pod wodz
kniazia Rtyszczewa ^), skierowane w pierwszym rzdzie do Go-

siewskiego, ale poniewa Gosiewski zosta tymczasem uwiziony

przez Radziwia, a król Jan Kazimierz ujecha by do lska,
przeto Rtyszczew przyby do wojewody witebskiego Pawa Sa-

piehy, upewniwszy si, e wojewoda chcia tego, czego chcia

Gosiewski. Sapieha porozumiawszy si z posem, wysa do

cara z prob, aby wstrzyma kroki wojenne, wyznaczy miejsce

na komisy z posami Jana Kazimierza, aby dozwoli wróci
szlachcie do dóbr w zajtych przez Moskw województwach,

pozwoli na wymian jeców i aby wzbroni Chmielnickiemu

zaczepia Polaków ^).

W grudniu przybyli do Moswy posowie cesarza, wysani

na prob Jana Kazimierza : Allegretti, kapelan nadworny i Te-

odor Lorbach, aby si o przyjcie porednictwa, oznaczenie

miejsca i czasu kongresu starali, ale eby si nie wydali, e
ich na prob króla polskiego wysano, a o wszystkiem kró-
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owi przez Fragsteina, rezydenta cesarskiego w Polsce do-

nosili.

Car kaza im owiadczy, e ju hetmana Potockiego we-
zwa do wiernoci królowi polskiemu. Do Wiednia wysa sekre-

tarza swego Bogdanowa z doniesieniem, e porednictwo cesar-

skie przyjmuje, kroki nieprzyjacielskie wstrzyma rozkaza i prosi

o przyspieszenie kongresu ^).

Cesarscy posowie mieli sposobno przekona si o wro-

giem usposobieniu cara dla króla szwedzkiego, którego posowie
w tyme czasie przybyli do Moskwy. Karol Gustaw w pimie
wierzytelnem odmówi tytuu brata carowi, nie nazwa go na-

wet W. Ksiciem, a posowie szwedzcy grozili bojarom, e „król

podbiwszy Polsk, jednym tchem zgubi was opuchych mo-
skali" '^).

AUegretti stykajc si z dworzanami carskimi (rodem

z Raguzy i po sowiasku rozumia) sysza czsto dysputy na

temat, czy car królem polskim zostanie *). Widocznie zdawao
si Moskalom, e Polacy maj zamiar cara zaprosi na tron

polski i z niecierpliwoci oczekiwali przybycia posów polskich

i cesarskich na kongres umówiony na dzie 1 maja.

Przyby wreszcie w kocu kwietnia oczekiwany i z rado-

ci przyjty pose polski Galiski Piotr, marszaek orszaski,

którego król zaraz po powrocie swoim ze lska, z Krosna, do

cara wyprawi z daniem zawieszenia broni.

Wysyajc go, nie wiedzia, e car na proby cesarza zgo-

dzi si ju na rozejm i e owiadczy gotowo wyprawi na

kongres wielkich penomocnych posów ^), którym — jak donosi

Galiski — „pozwoli traktowa o pokoju wiecznym z posami
polskimi, ile ich WKM. naznaczy bdziesz raczy w Wilnie,

gdzie zjecha si komisarzom w 1.000 ludzi potrzeba, czas za
traktatów ostatnie dni lipca lub pocztek sierpnia bez zwoki
wszelkiej, przy zawieszeniu broni z obu stron, poczenie ora
polskiego z moskiewskim przeciw Szwedom... (zaproponowa

car) 10) i chce to potwierdzi przez wielkich posów. Jako wojska

ju moskiewskie poszy pod granice szwedzkie i teraz drugie

wychodz" ^^). Powiaty za litewskie, przez Moskw zajte, a
do skoczenia komisyi w spokoju zostawa bd ^^).

W czasie ostatniego rozhoworu Galiskiego z bojarami

dumnymi, okolniczym Chitrym i kanclerzem Almazem Iwano-

wiczem, stana umowa, eby car z królem szwedzkim bez wia-

domoci króla polskiego nie godzi si i rozhoworów nie czyni
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i wzajemnie król bez wiedzy cara... Umow t posannik kró-

lewski podpisa w imieniu swego króla 29/4, wzajemny za
podpis carski w hramocie carskiej do króla umieszczony mia
by, celem zachowania tajemnicy, ale Galiski tej wzajemnej

asekuracyi nie przywióz, tylko wiadomo, e car pragnie

sukcesyi w Polsce po mierci Jana Kazimierza ^%

Moskale — pisa — obraeni s na Szwedów, e zajmuj

kraje litewskie, chocia stolica Litwy znajduje si w rku cara,

który sobie nie roci prawa do Polski, skoro Warszaw opa-

nowali Szwedzi ^^). Car nie przyj listu Karola Gustawa z po-

wodu omyek w tytuach i domaga si, aby ministrowie, którzy

si tych omyek dopucili, mierci byli karani, co Szwedzi za

znak bliskiej wojny uwaali i^).

Car, pragnc podnie swoje dochody, naoy liczne ca
na towary przez kupców szwedzkich do Moskwy wprowadzane,

zadajc tem cios handlowi szwedzkiemu, który znacznie pod-

upad przez przeniesienie ogniska handlowego do Archangiel-

ska — a chcc wyzwoli kraj swój z zalenoci handlowej od

Szwedów postanowi zdoby Inflanty ^^).

Wojn rozpoczli Moskale wkroczeniem do Karelii i Ingryi

;

pustoszyli wsi i miasta, mordujc ludzi, którzy chrztu wedug
obrzdków moskiewskich i panowania carskiego przyj nie

chcieli ^O-

Wypraw na Inflanty kierowa osobicie car ^®). Zdoby
Dynaburg, wyci zaog i podstpi pod Ryg 22 8. Ale e
oblenie si nie powiodo, odstpi od tego miasta 5/10 i zaj
Dorpat, skd móg bezkarnie pustoszy cae Inflanty, Szwedzi

bowiem nie mieli si dostatecznych, aby mu stawi czoa, Ka-

rola za obecno bya konieczna w Prusiech.

Tymczasem Jan Kazimierz, uwiadomiony przez Gali-

skiego ^^), e car nietylko rozejmu, ale pokoju z Rzplt pragnie

i wspólnej wojny z Szwecy, a oraz sukcesyi w Polsce, udzi
si nadziej, e przy tej sposobnoci Moskale oddadz Litw.

Wyprawi wic wielkich penomocnych komisarzy do Wilna

i uwiadomi cara przez goca swego (Aleksandra Czernickiego,

podstolego wileskiego) „o poczeniu ksicia pruskiego z królem

szwedzkim nietylko przeciw Rzpltej, ale te i przeciw Moskwie
z zawarowaniem spólnego nabycia prowincyi i upów zuycia,

które to tak mocno zjednoczone siy chyba za wzajemnem króla

z carem i wojskami jego poczeniem, przeamane acnoby by
mogy". Zarazem donosi, e do traktatów z królem szwedzkim



32 TRAKTAT WILESKI.

przystpi nie chcia, acz od posa króla francuskiego, który

do Warszawy po to zjeda, by inwitowany z propozycy
poczenia wojsk przeciw Moskwie 2'').

W skad poselstwa, a raczej komisyi wileskiej, wchodzili:

Jan Kazimierz Krasiski, wojewoda pocki, starosta omyski,
Krzysztof na Baksztach Zawisza, marszaek WXL., Jan Dowgia
Zawisza, nominat biskup wileski, referendarz i pisarz WXL.,
Cypryan Pawe Brzostowski, referendarz WXL. ^i)

i Stanisaw

Sarbiewski, starosta grabowicki 22).

Ekspedycya ich obejmowaa: Plenipotency stanów do

traktowania z posami moskiewskimi ^s). Instrukcy od króla,

dan w Warszawie 7/7 1656 ^^). Asekuracy króla dan w War-
szawie 8/7 w swoim i Rzpltej imieniu, e „do powrotu komi-

sarzów traktatów z królem szwedzkim o pokój z Nami stanowi
nie mamy i nie bdziemy" ^^). Zarazem zabrali ze sob wszystkie

akta, dokumenty i listy, do tej komisyi nalece ^e).

Z pocztku uwiadamiano ich o biecych sprawach wo-

jennych i politycznych "). W instrukcyi polecono komisarzom

znosi si z posami cesarskimi na medyacy wysanymi, zawa-

rowa dochowanie zawieszenia broni, które wbrew obietnicy

carskiej gwacono i naruszano ^^). Pokaza Moskwie nieszczero,

e wziwszy od Galiskiego skrypt, strony ligi przeciw Szwe-

dom, e król ze Szwecy o pokój umawia si nie bdzie, ta-

kiego skryptu ze swej strony nie dali, mimo upewnie, e si
w hramocie carskiej do króla znajdowa bdzie; a przedewszyst-

kiem za polecono komisarzom da, aby Moskwa wszystko,

co zabraa, wrócia i szkody nagrodzia.

Jeeliby Moskale dali ustpstw ziemi, zasadza si mieli

komisarze przy paktach polanowskich, potem powoli powiatu

starodubowskiego ustpi, dalej caego Ksistwa Smoleskiego,

a po rzek Iwak^^) do granic za króla Zygmunta I. ; ale dalej

nie pozwala. Jeliby z Korony co chcieli Moskale oderwa
koniecznie, wtedy posa do króla po informacye, zapewniwszy

zachowanie tytuów, wolno wysprzedania si obywateli w trzech

latach, amnesty i wydanie wzajemne winiów i poddanych.

To sprawiwszy, jeli przyjdzie do zwizku broni, mieli posta-

nowi, e król wejdzie z wojskami swemi do Prus i do Inflant,

a car do Ingryi. Gdyby caa Szwecya odebrana zostaa, król

sobie dziedzictwo waruje, a carowi odda jak prowincy. Po-

koju oddzielnego ani królowi ani carowi ze Szwedami zawiera

nie wolno.
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Gdyby car da, aby Kozacy do paktów wczeni zostali,

mieli owiadczy posowie, e król Kozakom przestpstwa prze-

baczy, pakta Zborowskie zmoderuje, aby obu stronom dogodzi,

na co wraz z Rzplt komisarzów naznaczy. Jeliby jednak Ko-

zacy pod protekcy cara zostawa chcieli, albo car ich nie chcia

wypuci, w tym punkcie po informacy pol. Jeliby Moskale

chcieli, aby król zerwa z Tatarami, owiadcz, e król pragnie

przywróci dawny zwyczaj i transakcye z tym dokadem, e
jeliby car chcia rozpocz wojn z ord, król musi ordzie ex

vi pactorum asystowa; jeliby za orda zacza, to król adnej

stronie pomaga nie bdzie. Na ostatek kazano komisarzom

owiadczy posom moskiewskim, e wszystkie akta, uchodzc

pomyek, bd odtd z kancelaryi królewskiej w polskim jzyku

wydawane ^°).

Instrukcy powysz ukadano przed bitw warszawsk,

kiedy król, majc tak gromadne wojsko, nie wtpi, e Szwedów
i kurfirsta pokona. Ale po klsce warszawskiej, o której si Mo-

skale wnet dowiedzieli, pojawiy si inne dania z naszej strony

i inne wymogi ze strony moskiewskiej — tylko e instrukcy

i wskazówki, które polscy komisarze dostawali, byy czsto nie-

jasne, a nawet sprzeczne.

14/8 podkanclerzy pisa do komisarzów, posyajc im expe-

dycy plenipotencyi cesarza dla Allegrettiego i Lorbacha do

poredniczenia: „ycz, gdy ju do rozhoworów przystpicie,

aby ten punkt o zwizku broni z Moskw nie by traktowany

na ostatku, kiedy ju ograniczenie (ustanowienie granic) do-

statecznie bdzie omówione". Na kocu listu dopisa wasno-

rcznie : „Ni ten punkt o zwizku broni stanie conclusive prze-

ciw Szwedom, dobrze go wzi do Króla JM." ^^).

„Szwed niszczy kraj— pisze kanclerz 18/8 i wszystko czyni,

eby nas do traktatów przywie, tylko tego chce, abymy kogo

do niego wprzód wysali. Pose francuski drugi raz przyjeda,

a nadto mamy pewn wiadomo, e król szwedzki z Rakoczym

si ukada, a Rakoczy z Chmielnickim, który wysa swoich po-

sów do Szweda. Niech car napisze do Chmielnickiego, aby po-

sów szwedzkich nie przyjmowa, z Rakoczym nie traktowa,

a nas posikowa, a jeliby Chmielnicki z wojskiem na nas ruszy,

takowe zamiary moc i powag sw odwróci i zatrzyma, czego

i han tatarski pilnuje, który si deklarowa, e zaraz na Ukrain
wtargnie, jeliby Chmielnicki za lini postpi. Sprawie zwizku

broni z Moskw przeciw Szwedom nie jestemy przeciwni, ale

Wojna brandenburska. *>
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chcemy, aby nas car czci wojska posikowa. Ale jeliby pokój

z Moskw stan bez zwizku broni przeciw Szwedom, monaby
zawarowa, ebymy, zawarszy pokój ze Szwedami, nic prze-

ciwko nim nie czynili, ale podjli medyacy z naszym poytkiem,

boby nic lepszego nie byo, jako z oboma si uspokoi i z Ko-

zakami, bo kraj nasz strasznie zniszczony. Ale gdyby zwizek
broni stan, trzebaby Moskw w to wcign, eby przeciw

Szwedom i kurfirstowi cz wojska dali, jakie 10.000 dobrej

piechoty i Inflanty nam oddali, bo atwo carowi wojowa w In-

flantach, gdzie wojska niema, ale na nas samych wszystka

nawaa ^^).

„Zawieszenie broni— pisa król— pierwsze ma mie miejsce

w traktatach i gdyby nie miao stan, cale o ich inklinacyi do

pokoju zwtpiwszy, ze Szwedami si godzi i zwizek broni

z nimi przyj pomyleby nam przyszo" ^^).

„Pokój z Moskw— pisze podkanclerzy 22/8 — bardzo nam
potrzebny, bo cesarz t kondycy obieca posiki . . . prdko tedy

zawierajcie pokój. Jeli pokój wieczny stan nie moe totaliter

z Moskw, e za mao nam ustpuj, dwa sposoby pozostaj

teraz: jeden, aby zgodziwszy si teraz po rzek Berezyn albo

Dwin, jeliby dalej ustpi nie chcieli, ostatek in controverso

zostawi, puci na kompromis cesarza, aby on przysdzi,

komu co sprawiedliwie naley. Jeliby ten sposób nie szed, to

wytargowawszy co mona, uczyni inducias simpliciter, do lat

7 lub 8 factis induciis fiat liga z Moskw na Szweda" ^^).

Posyajc relacy co si w Polsce dzieje od czasu odzy-

skania Warszawy a po dzie 23/8, donosi podkanclerzy, e
wojsko cae, orda nie odesza i zwycistwa mona si spodzie-

wa, cho Radziejowski Chmielnickiego z gruntu do tego wie-

dzie, aby si Szweda trzyma i nadziej tylko w jego protekcyi

pokada, bo od króla szwedzkiego niczego obawia si nie

potrzebuje dla samej odlegoci ^s).

—

Komisarze polscy stanli w 300 koni, dniem jednym przed

oznaczonym terminem, pod Wilnem. Moskale cignli do mia-

sta 7.000 wojska, a Polakom naznaczyli pobyt w Niemiey,
mil od Wilna, gdzie si móg wygodnie pomieci konwój posel-

ski w meczecie i Ucznych dworkach szlachty tatarskiej, która

si za najciem Moskali rozpierzcha. Posowie stanli w wielkim

Sapieyskim dworze, który si wraz z cienistemi drzewami

i sadem penym owoców przeglda w przylegym stawie. W tyle

widniay sine i ciemne lasy ^e).
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Miejsce do traktatów oznaczono w polu pod namiotami,

w pobliu Wilna, przy supie murowanym ^'').

Niedojechawszy do Niemiey, komisarze zapytali 14/8 pod-

kanclerzego: „Jeliby car, jak wie niesie, po najduszem y-
ciu Króla JM., upewnienia elekcyi na syna swego afektowa,

jako stan?" ^^).

Podkanclerzy odpisa : „Jeliby afektowano elekcyi na syna

carskiego po mierci króla, czyni im (Moskalom) nadziej, e
to by moe po zawarciu pokoju. Nam jednak nie godzi si
o tem mówi za ycia króla i pokaza im t konstytucy nasz
drukowan. Mog oni potem, jako pokój stanie, wyprawi z tem

posów do JKM. i Rzpltej. A jeliby tego odstpi nie chcieli,

to wzi sobie ad referendum do JKM." ^^).

Traktaty zostay na razie odroczone a do przybycia no-

wego czonka komisyi moskiewskiej w miejsce zmarego, poczem
po wzajemnem zaprzysieniu bezpieczestwa^*^) i nadejciu

penomocnictwa cesarskiego dla poredników rozpoczo si ro-

kowanie.

22/7 przybyli komisarze królewscy w asystencyi ozdobnej

w 60 koni do przygotowanego namiotu i oddawszy wizyt posom
cesarskim i komisarzom moskiewskim, w osobnych namiotach

bdcym, wrócili do swego namiotu, skd za danym znakiem,

jak carscy ze swego i cesarscy ze swego, tak i oni ze swego
namiotu ruszyli do wielkiego namiotu, midzy tymi mniejszymi

bdcego, dla narady i traktatów sporzdzonego, gdzie zasiedli

do stou takim porzdkiem, e cesarscy porednicy przeciwko

sobie w pó stou siedzieli, od Allegrettiego po prawej stronie

królewscy, a po lewej moskiewscy komisarze : knia Nikita Iwa-

nowicz Odojewski, namiestnik astrachaski, knia Iwan Iwano-

wicz abanow-Rostowski, namiestnik riazaski i nowo przybyy
Wasili Aleksandrowicz Czohoków, okolniczy i namiestnik ala-

tarski, oraz diacy Semenów Dochuorowicz i Efim Juryew.

Usunwszy niepotrzebnych wiadków, zacz sam Odo-
jewski czyta pismo, w którem, wyliczywszy wszystkie krzywdy
przez Polaków uczynione i powody, dla których car wojn roz-

pocz ^i), da, aby im, cokolwiek do Litwy naleao, z ludmi
i ze wszystkimi dobytkami oddano**).

Nastpnej sesyi 24/8 przedkadali nasi wszystkie krzywdy
i nieprawoci moskiewskie i groc odwetem, dali, aby car

tytuów poniecha, co zabra wróci, a za zaczepk i szkody
wyrzdzone jak prowincy ustpi lub sum równoznaczn.
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wedug uznania poredników zapaci ^^). Odoywszy traktaty

do 26/8, bo 25/8 byo wito u Moskali, „biskup powiedzia im

exiortacy, aby si gorco tej Panience, któr i Polacy czcz,

polecali, aby ona serca ku dobremu obu pastwom kierowaa,

jakoby si to dzieo witobliwie skoczyo, to i oni wzdychajc

i skonno wielk do pokoju pokazujc, mówili, a przecie

o potencyi Szweda i o praktykach i zwizkach jego mocno si
pytali... Bya wzmianka o zwizku broni, ale t spraw odo-

ylimy na koniec traktatów".

„Moskwa otwarcie ju affectuje po mierci Króla JM.

sukcesyi przez elekcy na Królestwo, i na to zawojowane wsa-

dza województwa, w czem adnej nie mamy informacyi (odpo-

wied podkanclerzego na ich list z 14 8 nie moga ich doj),

któr trzeba nas uprzedzi, nim ta burza na nas nastpi. Na
siebie i na syna nastaje — krc si powiaty*^). Transakcyi

hana z Chmielnickim potrzebuj wysannicy cesarscy, jakim

ksztatem ostatnim razem (t. j. pod Jeziern) przysig hanowi

Chmielnicki. Same autentyki potrzebne. Dla Boga, traktaty ze

Szwedami zwóczy i posanników cesarskich czem pocieszy" *^).

Car doniós Chmielnickiemu o komisyi wileskiej i kaza mu
przysa posów *6).

Nastpnej sesyi 26/8 pad oczekiwany strza. Zaczo si
od wzajemnych rekryminacyi. „Bóg was — mówili Moskale —
za hardo ukara i poniy, tylko straszycie, ani ludzi, ani

wojska, ani pienidzy nie macie; wszak i teraz peno onier-

stwa z obozu waszego przyjeda i krest cauje, wyrzekszy si
zasug swoich".

„Na ostatek, kiedymy si cigle upominali wrócenia wszyst-

kiego, a oni nam nic z tego ustpi nie chcieli, pytalimy ich

:

czy chcecie z nami pokoju, czy nie chcecie? Na co nam czas

bierzecie i odci wszystkie okazye do ratowania rzeczy naszych

usiujecie. Lepiej si poegnamy, zaniósszy teraz przed Bogiem

a potem przed caym wiatem protestacy, e dalszemu rozlaniu

krwi i waszej zgubie sami przyczyn jestecie. Kiedy si to

w ferworze naleytym mówio i który kolega ich, z tej i owej

strony siedzcy, z afektu te co mówi chcia, Odojewski mil-

cze swoim rozkaza i prawie strwoony rzecze: e naszego

cara szabla opanowaa, trzeba ebycie powiedzieli, co nam
ustpi chcecie, ebymy te i my wam powiedzieli, co car wam
ustpi. Ale my w tyme afekcie stojc, i e do gard naszych

swego dochodzi bdziemy owiadczyli... A wreszcie przy



PROPOZYCYA SUKCESYI I UNH. 37

kocu sesyi, a ju dzie si koczy, Odojewski, kazawszy nie-

powoanym wiadkom ustpi, proponowa, eby dla zapomnie-

nia uraz wszystkich i odnowienia przyjani szczerej i grunto-

wnej, dla wzmocnienia obu pastw i uspokojenia, teraz zaraz

za ycia króla obra cara za króla polskiego i wielkiego ksicia

litewskiego, zostawujc króla przy wszystkiem do mierci. A ty-

tu aby carowi by dawany od króla : Bratu Naszemu, obranemu

po Naszej mierci Królowi polskiemu i Wielkiemu Ksiciu lit.

—

ofiarujc w zamian za to zoy królowi i Rzeczpospolitej za-

pewnienie i zarczy natychmiast wszelkim moliwym sposobem

odzyskanie odeszych ziem od Korony i WXL. i odda zaraz

w posiadanie, oraz odebranie wspólnemi siami straconych da-

wniej Inflant i innych prowincyi, jako w naszem prawie (elek-

cyjnem) opisano, a mymy je onym czytali. A nadto obiecuje

car odzyska wspólnemi siami JKM. królestwo szwedzkie,

a nas przy wierze w. i nienaruszonych prawach, wolnociach

i swobodach zachowa, a w ostatku i wicej obiecuje, anieli

si spodziewa moemy, i natychmiast wojska swoje z naszemi

czy gotów, tylko pod warunkiem dokoczenia dziea, t. j.

zoenia obustronnej przysigi. O czem wszystkiem doskonalsz

relacy zdamy Królowi i std bdzie ratunek, albo zguba, strze

Boe, Ojczyzny, bo warunek nieodzowny 1 Szwed sn nie-

moliwe rzeczy chce Moskwie pozwoli, byle nas od pokoju

z nimi i od poczenia przeciw sobie oderwa" *'').

„Wielki nasz hospodar — mówi Odojewski — ma lat 30

i syna, a wasz stary i potomków nie ma ; do tego car ma Litw,

a Szwed na Polsk nastpi. Car pragnie pokaza wam dobry

afekt a swemu hospodarstwu pokój sprawi, a wam pp. Rada,

obraby sobie hospodara naszego, eby tym obydwom hospo-

darstwom, dawno zczonym, jak WXL. tak Koronie, w unii by
(z naszym hospodarstwem), a hospodar Rzplt w wierze, prawach,

wolnociach zachowa, okrom (tych spraw) Rzpltej, co do których

i sami pp. Rada i Rzplta na sejmach walnych wota swoje podadz...

„Odpowiedziao im si, e nam i myle o tem nietylko

mówi nie w swoim czasie, prawa zabraniaj. Wic, prawi,

dajcie zna Królowi JM. o tej naszej propozycyi — co my
uczyni wzdrygalimy si, chyba eby nam wprzód natych-

miast, co ma by po sprawiedliwoci deklarowali, to potem,

coby miao by z aski, dooymy si Królowi JM. Lecz oni

ustawicznie, kadc to za ostateczny warunek, deklarowali, e
za to, czego si nigdy nie spodziewacie, uczynimy i pokój ten
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z ukontentowaniem waszem zawrzemy, tylko ebycie o tern do

Króla JM. pisali. My jednak i pisa nie podjlimy si, aby
nam wprzód oznajmili, jakich korzyci potem mamy si spo-

dziewa, ebymy Królowi JM. oznajmujc, przychcenie do

akceptowania tej waszej propozycyi uczynili.

„Jutro tedy nam naznaczyli termin porozumienia si w tej

sprawie, tylko do oznajmienia Królowi JM., nie do traktatów,

bomy im prawo czytali okoo tego i trudnoci przedstawiali,

co wszystko po dwóch dniach Królowi i Wmpp. doniesiemy,

a teraz tylko przez goca t wiadomo posyamy, ebycie
wczenie rady swoje okoo tego formowa zaczli i nam wol
JKM. i swoje deklaracye dawszy, doskonale w wszystkiem nas

informowali. Nie rozpaczamy w asce Boej, e wszystkie prdko
Ojczynie przywróci szczliwoci, kiedy bez rozlewu krwi

z dwóch stron j uspokoi i na trzeciego nieprzyjaciela gruntownie

wzmocni, bo w tem tylko widzimy zbawienie nasze" *^).

Odojewski wrczy komisarzom propozycy swoj na pi-

mie po polsku napisanem *3), eby królowi oznajmili i prosili

o dostateczn informacy i penomocnictwo traktowania tej

sprawy. „Przeczytawszy to pismo zaraz na posiedzeniu wywie-

dlimy, e takiego pisma i propozycyi JKM. posya nie mo-

emy, majc prawa surowe, które zakazuj za ycia króla

o drugim mówi ^^) i czytalimy im konstytucy, kiedy i jakiego

pana mamy obiera i jako oba stany zarówno nemine contra-

dicente do zgody nale i e to dzieo, luboby WKM. konsens

swój da raczy, wielkiego i dugiego czasu by potrzebowao,

bo trzebaby wam wprzód przez posów królowi i caej Rzpltej

na sejmie to proponowa i tam zaraz, jeliby na to, za tera-

niejszym zawarciem susznego pokoju przychceni. Król i Rzplta

zezwolili, dopiero pacta conventa tak w sprawie religii, jakote

rezydencyi i innych porzdków trutynowa i przedsiwzi to,

coby byo z poytkiem Królowi i Rzpltej".

„Zadali nam, emy ju tem (koron) czstujc, niejednego

z monarchów obiegali. Mówilimy im, e nietylko nie mamy
adnego penomocnictwa, tylko strony pokoju, ale i Królowi

(o co pilnie prosili) nie moemy oznajmi, skoro nie wiemy,

jakie korzyci std Król i Rzplta odnios "). »Ale wy i w tem pi-

mie waszem, chcc na cara i carewicza i nastpców ich dzie-

dziczne panowanie zacign, zaraz wolno elekcyi znosicie.

Jako nam obiecywa moecie zaprzysidz prawa i wolnoci

nasze, kiedy gówny fundament wszystkich praw naszych amie-
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cie. Do tego, czem my t propozycy wasz JKM. i Rzpltej

osodzimy ? Co std za poytek dla Rzpltej ?*

„Oni za prosili nas, abymy t ich propozycy ksztatnie]

poprawili, obiecujc, e si car zgodzi na warunki, pod jakimi

mógby by obrany. Wtedy my, majc od WKM. przez cyfry

przestrog, abymy t matery ad referendum WKM. wzili, nie

chcc ich odmow zbywa, wzilimy i on (propozycy), jakby-

my mogli WKM. od nich przesa, troch uksztatowalimy ^2),

warujc wolno elekcyi i na przyszo, dyplom wolnej elekcyi,

pakta polanowskie i umówienie paktów konwentów zwykym
obyczajem przed koronacy" ^^).

,T now propozycy (a raczej t gotowoci do ustpstw

w sprawie elekcyi ze strony komisarzów królewskich) pose

cesarza Allegretti, jako rozumiejcy poniekd nasz jzyk i mo-

skiewski, bardzo si zalterowa; wida to byo po jego twarzy

i ruchach, a gdymy go prosili, aby jako porednik zdanie

swoje objawi, pocz kontradykowa z wielu racyi, które nie

byy bezstronne, co Moskwa spostrzegszy, odezwali si, oso-

bliwie abanów z oburzeniem: Co ty za porednik, co psujesz

dobre dzieo, a nie kleisz. Odjedaj jaknajdalej, my si tu bez

ciebie uoymy^*), a gdy nasz hospodar zostanie królem pol-

skim, kae cesarzowi odda lsk, Moraw i Czechy, które zo-

stay zabrane Polsce ") — a im przyszo do sów takich, e
Allegretti powiedzia: z tob ju nigdy mówi nie bd etc, etc".

Pisa do cesarza, e niektórzy komisarze skonni s do

zawarcia haniebnego pokoju, dbajc wicej o prywat, ni o do-

bro powszechne, e perswadowa Polakom, aby si wstrzymali

od samobójstwa i zbrodni wielkiej przeciwko ojczynie. Zaka
dla chi'zecijastwa nazywa elekcy cara, który ju przez si
straszna, staby si przez nabycie Królestwa polskiego ssiadem
Austryi i witego Imperium ^«).

Podajcie Moskalom — podsuwa naszym — i ten warunek,

aby te gdy wam króla a im potomstwa carskiego nie stanie,

króla pr2ez was obranego wzili sobie za cara^^).

Prodli go komisarze, aby i w tej sprawie zechcia po-

redniczy; powoywali si na rady cesarza dane królowi, aby
jakimkolwiek sposobem pokój z Moskw zawar. Tomaczyli si
niebezpieczestwem kraju opuszczonego przez wszystkich mo-
narchów, owiadczajc, e w ostatecznym razie wol ocali

Rzplt raczej elekcy króla wyznania greckiego, ni Lutra lub

Kalwina ^^).
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„Mówilimy, e sobie wielce cenimy porednictwo cesarza

i to si nam zda, co WMPanu, emy tu posani nie na obra-

nie króla, tylko na uczynienie pokoju. Gdy jednak Moskwa
t przeszkod stawia, tedy WM. rzecz jest usun j swoj
powag. Ono zgoa przyszo do tego, e wyzna, i go wstrzy-

muje od mówienia w tej materyi nadzieja sukcesy i Austryi,

bo cesarz i syna ma i brata. Odrzeklimy, e cesarz nie chcia

przyj ofiarowanej korony. Insza rzecz to bya — odrzek —
w cikich czasach Rzpltej, insza teraz, — a ze swoim koleg,

gdymy o tem radzili, nie mówi po wosku, ani po francusku,

ani po acinie, tylko po hiszpasku, abymy nic nie zrozumieli.

„Kiedymy tedy z poprawion propozycy, której kopi
przesyamy, przyjechali i komisarzom moskiewskim przeczytali,

z dodatkiem, e takow królowi i Rzpltej moemy posa, nie

rczc jednak, aby król mia na to pozwoli— oni wysuchawszy
powiedzieli: Napisalicie, co wam trzeba, a my wam to dali, co

nam car napisa, zatem takiego pisma od cara (t. j. zgody na me-
lioracy) da wam nie moemy. Moe by, e car na to pozwoli,

ale my bez niego nie moemy. Napiszcie wy do króla, aby wam
pozwoli o tem mówi, a my te do cara. Jeeli pozwoli, to

bdziem mie rozgowor, a teraz przy pimie carskiem sta b-
dziemy i musimy, chcc mie wiecznymi czasy pastwo z pa-
stwem zuniowane, jako to Litwa z Koron. Co do restycucyi

zabranych ziem po Berezyn, tych ustpi deklarowali i po

dugich okoo tego rozprawach powiedzieli, e to musz jako

i pierwsz rzecz donie carowi, wolno mu bdzie uczyni gra-

nic, jako bdzie rozumia i wicej ni si spodziewacie. A e-
my i Ukrainy wrócenie i przywrócenie rebelii do posuszestwa
dooyli, na to rzekli, e Ukrainy szkoda i wspomina, bo Ko-

zacy, kiedy my ich opucimy, jakocie wy ich od siebie odp-
dzili, ani wasi ani nasi nie bd, ale si dostan bisurmanom.

Nie utrzymalibycie ich, byoby i wam i nam ciej, byby
z nich drugi Krym, gdyby si udali do Turków. Mymy im

powiedzieli, e bez restytucyi Ukrainy pokoju by nie moe —
dosy, e Król i Rzplta dla cara wszystkie przestpstwa Ko-

zakom przebaczy i na instancy cara, za woeniem sig carskich

deputatów, uspokoi ich kae.
„Wic po dugich dyskursach i to do cara odorli, poczem

zadali owego skryptu od nas meliorowanego, kióry przepi-

sawszy teje nocy spieszno do cara posali, majc to za wane
ze strony polskiej ustpstwo.
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„Wyrzucalimy im nieszczero, e rewersau na skrypt

podpisany przez Galiskiego nie dali, obiecawszy go w hramo-

cie od cara do króla dooy, w czem oni Galiskiemu win
dawali, e si nie mia podpisywa, aby mu wzajemn dano

kaucye. Któ mu, prawili, winien, e si nie domawia, atoli

car dotrzymuje sowa, e si z Szwedem nie godzi na ostatni

zgub wasz.
W pó sesyi odebrali poczt z pod Kokenhauzu, któr czy-

tali, e ta forteca szturmem wzita i szaniec pod Ryg odbie-

any, skd armaty i 30 beczek prochu zabrali; e Magnusa,

uchodzcego z przegranej, mieszczanie do Rygi nie puszczaj,

chcc si carowi podda i e Ryga ju osadzona.

„Wczora tedy 4/9, zjechawszy si na miejscu, moskiewscy

deklarowali si dalej o samym pokoju (nie o sukcesyi) trakto-

wa. Bardzomy temu radzi byli. Odojewski uczyniwszy przed-

mow, e to ostatnia carska taka deklaraaya, czyta j i nam

j na pimie da. dali Biaej Rusi, Woynia, Podola po Bug,

a Litw za wydatki na lat 20^°) i nastawali, abymy z naszej

strony powiedzieli, co my ustpujemy, przypominajc, abymy
do króla z pierwsz matery (elekcyi) posali, bo oni, jak mó-

wi, do cara wysali, a przytem da Odojewski, abymy szla-

chcie zebranej pozwolili na sesyi publicznej mie do nas prze-

mow, która miaa mie w sobie wprzód pochwa cara, a potem,

e adnego innego za pana mie nie chc tylko cara. Alemy
powiedzieli, e my tylko z wami umawia si mamy. Jeeli ze-

chc by u nas, jako prywatni, bdziemy im radzi. ebycie
ich tylko, odrzek, nie odmawiali na stron króla, ale jeli po-

kój nie stanie, sia waszych panów do nas przyjad, kaniajc si
o dobra swoje.

„Wzilimy te ich deklaracye do przyszej sesyi i odpo-

wiedzieli 6/9 odstpujc im powiat starodubowski" ^^).

Ale cesarscy obawiajc si, e Polacy przestraszeni deklara-

cy moskiewsk, któr im Odojewski 4/9 jako ostatnie sowo car-

skie przedoy— gotowi przystpi do traktatów o elekcyi, gdy
nie mieli pozwolenia na tak daleko idce ustpstwa ^^), a kongresu

rwa nie chcieli. „Namawiali nas ustawicznie, abymy miao szli

i nic Moskwie nieustpowali z ziem objtych traktatem Polano-

wskim. Stano na tem, e cesarscy mieli w nieobecnoci naszych

Moskalom przedstawi, e niesprawiedliwych rzeczy wymagaj,
a potem z naszymi znosi si w tem, coby ustpi mona.
„ Ofiarowahmy przez nich, t. j. przez medyatorów: Siebie,
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Newel, Bie, Drohobu, zostawiajc Smolesk na ostatek. Nie

wyszo kilka pacierzy, posali po nas, i tam Moskale, nie po-

wiedziawszy nam, czy si tem kontentuj, albo czego wicej

pragn, zaraz z fury na nas uderzyli mówic: Ju was Bóg

za pych i hardo pokara, a przecie si nie kajacie. Ani

wojska nie macie, ani pienidzy na zapat onemu, ani Tata-

rów, tylko si chlubicie wieloci ich, a my stamtd dwóch do-

piero co dostali, którzy na oko wojsko wasze widzieli, i nie-

masz Tatarów wicej pótora tysica. I tu z nami traktujecie,

a tam do Kozaków posyacie i t. d. Wstydzilibycie si tak ma
rzecz carowi ofiarowa, który wicej poddanym swoim daje.

Odpowiedzielimy, e nam ciko i to dawa, a wam czy nie

grzech mimo zaprzysione pakta (polanowskie) bra?".

„Powstali wtedy z miejsc swoich mówic: Rozjecha nam
si do domów, juemy dawno hosudarskie oczy ogldali, a wy
te do króla swego pojedziecie.

„Nam te — przyda Allegretti — do cesarza czas powróci",

a gdy go Odojewski zapyta, czy maj namioty zbiera, powie-

dzia: „Zbierajcie sobie", a nam po acinie, ebymy odjedali,

poczem pierwszy z namiotu wyszed i obaj do wozu wsiedli

i do miasta pdem, uprzedziwszy carskich, z weso cer po-

jechali. A posowie moskiewscy, lubomy si z nimi, dobra noc

sobie dawszy, rozjechali, ale wymijajc od nich odpowied
odnieli, natychmiast w oczach naszych, nimemy do wozu

wsiedli, namioty rozebra kazali. Posalimy do nich, aby tego

nie czynili, ale jeszcze si z nami zjechali i o dobrem dziele

pomówili. Oni te swego do nas przysali, obiecujc si z nami

widzie, ale bez medyatorów . . . a tak kazali znowu namioty

postawi. Posalimy do medyatorów, aby te rzeczy poprawili,

ale oni jak dawniej, kazali nam w tyme uporze statecznie

i miao stawa".

Odojewski wezwa Komara, sdziego oszmiaskiego, który

jako dworzanin na t usug Rzpltej przy nas jecha, a naten-

czas przez Wilno z majtku swego powraca — i przed nim

utyskiwa na medyatorów, e oni dobre dzieo psuj i mówi
mu, eby do nich nie wstpowa, bo jutro, prawi, chcemy si
bez nich rozmówi. Ale cesarscy z okna sdziego spostrzegszy,

przywabili do siebie, powiadajc ebymy si tem nie trwoyli

i rano nazajutrz karet po nich posali, a sami rzekomo w drog
si wybierali i co potrzeba do drogi w miecie kupowali.
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Ale Moskale zakazali puszcza kogokolwiek z miasta i do

miasta, skd wielki strach pad na szlacht i pospólstwo, „przy-

czem nas ostrzeono, e przed sesy mieli wyprawi do Koza-

ków, aby na zaog do Sonima, Wokowyska i do Grodna przy-

szli. Pókownikostwa te tego dnia przed sesy t nieszczsn
rozdali : podkomorzego lidzkiego nad wileskim, lidzkim, woko-
wyskim, wojewodzica Massalskiego nad trockim, kowieskim
i grodzieskim powiatem mianowali ^^)'^. Zarazem, jakby na dany

znak, rozpoczy si gwaty na Litwie, bo wojewodzin trock

najechawszy do Wilna prowadzili "*), nawet bezpieczestwo ko-

misarzów w razie niedojcia traktatów byo zagroone ^^). Me-

dyatorowie za byli gotowi zerwa traktaty, byle spraw elek-

cyi utrci; natomiast w sprawie pokoju tak gorliwie Moskw
popierali, e radzili naszym robi wszelkie ustpstwa.

„Zjechawszy si nazajutrz do namiotów, trzech naszych

poszo do cesarskich i z nimi o sposobie dalszego prowadzenia

traktatów, umylnie ich bawic, konferowali, dwóch za do mo-

skiewskiego rozradnego namiotu, gdzie carscy procederu wczo-

rajszego aujc, win w tem na medyatorów zwalali, e ich

do tego zachcali i nie godzi, ale swoich spraw popiera przy-

jechali. Przyszli ci trzej od cesarskich, którzy im powiedzieli,

e tak rozumiej, aby Bia Ru w pó podzieli. Pokazano im

na oko, e to znaczy trzy niemal czci Litwy oderwa. Gdy-

my wszyscy przyszli do namiotu, a moskiewscy z wielk a-

godnoci pytali, comy im ustpi postanowili, przyszo nam
deklarowa, comy mieli jako ostateczne ustpstwo w instrukcyi,

i wiadczc si P. Bogiem, e wicej uczyni nie moemy, to

co u nas najdroszego, Smolesk zamek, krwi braci naszych

nieraz oblany i z fundamentu nie cegami, ale gowami ludzkimi

wymurowany, serce prawie nasze, po Iwak rzek, do granic króla

Zygmunta L ustpujemy, take i insze grody nalece do Ksi-

stwa Siewierskiego, jako w paktach za tytu carski królowi Wa-
dysawowi IV. puszczone s, mianowicie Bie, Drohobu, Bra-

saw, Morowsk, Czernichów, Starodub, Popow Gór, Nowogró-

dek Siewierski, Poczapów, Trubeck, Newel, Siebie i Krasne-

hory, ale aby Ukraina wcale do Rzpltej naleaa".

„Powiedzieli, e t deklaracy carowi pol, bo nie maj
pozwolenia Biaej Rusi odstpi! Co do Kozaków, powiedzieli:

ci s ludzie, jako dziki zwierz; trzeba go wprzód ugaska a po-

tem zay. Skoro zrozumiej, e si ich napieracie, ani waszymi

ani naszymi nie bd. Ostrzegalicie nas, e maj z Rakoczym
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i Szwedem porozumienie, pewnie do nich albo do bisurmanów

pójd. Deklarowali o wszysztkiem do cara napisa, ale zarazem

o sprawie elekcyi. Odpowiedzielimy, e wolno, jeli wam tego

potrzeba, ale to ju insza rzecz bdzie, inne warunki by mu-
sz. yczyli nam, aby w tej wielkiej sprawie raczej dwaj z na-

szych do samego cara jechali, obiecujc atwiejszy i skuteczniej-

szy podanego pokoju koniec, bo posyajc o najmniejsz rzecz

do cara (który wówczas pod Ryg bawi) ^^), sia czasu zajmie*.

Polacy odpowiedzieli, e jeli car kae do siebie przyby,

to wówczas wszyscy pojedziemy.

Pisali do króla, którdy granice pooy, jeli Moskwa Po-

ock i inne zamki z tamtej strony Dwiny oderwa zechce?

a jeli ju nad Iwak nie pozwala, zwracali uwag, e od

Iwaki do Berezyny miejscami 34—43 mil.

„Moskal — pisa jeden z komisarzów — nieznone stawia

warunki, chcc elekcy wytargowa. da Inflant i wszystkich

naszych posiadoci wraz z Kozakami, a do brzegów Czarnego

morza. To mojem zdaniem, tyle znaczy, co da królestwa,

tak go obnaajc, bo niepodobna, aby reszta moga si utrzy-

ma. PP. komisarze mieli pozwolenie tylko po Iwak Smolesk
odda, a oni ponadto i innych grodów, za tytu carski królowi

Wadysawowi danych, ustpili. Ale i tem nie zadowala si Mo-

skwa ; Biaej Rusi, Poocka i Witebska odstpi nie chce i rzeki

Dwiny, która Inflanty zamyka. Nie ma innej rady i owszem
wszystek ratunek w tem, aby cesarz z nami przeciw Szwedom
coprdzej konkludowa, co i jemu bdzie bezpieczniej i Moskwa
bdzie tasza" ").

Obie strony czekay od dnia 10/9 odpowiedzi od swoich

mocodawców. Ale trzeba si byo uzbroi w cierpliwo, bo

car i król byli daleko. Trzeba ich byo szuka, a poczty nie-

pewne, komisarze polscy musieli nieraz powtarza doniesienia.

Na dworze królewskim przyjto pierwsz wie o propo-

zycyi moskiewskiej w sprawie natychmiastowej elekcyi cara ze

zdziwieniem, a kiedy przysza wiadomo (d. d. 31/8), e tylko

pod tym warunkiem moe by pokój zawarty i co wszystko

w zamian za to moskiewscy obiecuj, król i królowa przy-

padli na propozycy, któr panowie litewscy przy dworze ba-

wicy, obmylili, aby carewiczowi zapewni elekcy na mo-
d ongi synowi Rakoczego obiecanej ^^). Zgodzi si na to król
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ale z niesmakiem i obieca 9, 9 komisarzom, e porozumiawszy

si z przedniejszymi senatorami pole im o tem „rzeteln re-

zolucy" ^^).

Litewscy senatorowie wystpili z kandydatur carewicza

w nadziei, „e przyjmie katolicyzm i adopcy, uzna na przyszo
prawo wolnej elekcyi i zaraz da pienidze na zapat wojsk koron-

nych i litewskich przy innych, które Moskwa sama proponuje, wa-

runkach dla Rzeczpospolitej, a osobliwie dla WXL. poytecznych.

„Kiedybymy o tem mieli wiadomo — pisa Pac — mogaby
prdko by zoona konwokacya albo sejm, atoli sub titulo po-

spolitego ruszenia, toby si ze stanami uoy mogo i nimby-

cie stamtd odjechali, monaby t spraw zaatwi". Rozesali

listy do prymasa, do starego kanclerza WXL., do senatorów

litewskich i koronnych, aby w tej sprawie do króla pisali.

„Król by sturbowany tem, e medyatorowie zdadz si

mniej szczerze z WWMM. postpowa, co raczej do niezgody

z Moskw prowadzi, i co do swojej osoby pozwoliby WWMM.
z samymi carskimi komisarzami traktowa, by o samego nie

szo cesarza, który tylekro ofiarowan koron odrzuci. Kró-

lowa wielce skonna i kazaa mi WWMM. oznajmi, e care-

wicza za dzieci wasne mie chce, tylko eby wiara w., wol-

no prawa, swobody i wolna elekcya nie zgina . .
.*.

„Jest tedy schyzma midzy nami i koronnymi samymi,

gdy my na oddanie tak wielu powiatów bez wiedzy Rzpltej

pozwoli nie chcemy i protestujemy przy kadej radzie, raczej

wolimy traktowa sukcesy. Ale nas jest trzech (marszaek

nadworny, chory ht. Pac i Stankiewicz), a koronnych szeciu

(z kanclerzem kor., gównym przeciwnikiem sukcesyi moskie-

wskiej) i ci wikszoci rozstrzygnli" ^'').

Tym sposobem powstaa „rzetelna rezolucya*, któr król

obieca w licie z 9/9, wysana 14/9 komisarzom z uchway
rady senatu jak nastpuje:

„Poniewa Moskwa proponowaa, ebymy cara i potom-

ków jego na Królestwo polskie za ywota Króla JM. obrali,

a po mierci królewskiej koronowali, obiecujc Ksistwo litewskie

powróci. Inflanty rekuperowa, wolno, prawa i swobod wcale

zachowa, jako o tem szerzej podane pismo od Moskwy wiadczy

:

na to komisarze maj da odpowied ustn, w adne pisma si
nie wdajc, ani w podpisy w tym punkcie. Odpowiedzie maj,
e to daremny traktat o samego cara, bo i Król JM. nie tak

si postarza, jako oni sobie kad ... Co strony syna pokaza
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maj, e to nie jest materya wstrtna ani królowi ani Rzpltej.

Poniewa król dzieci nie ma, musi sobie Rzplta wybra Pana

po mierci jego, ale to nie jest czasu tego spraw t trakto-

wa. Pierwsze, e ta materya ani od króla, ani od Rzpltej (sic)

nie moe by rozstrzygnita, jeno za zgod wszystkich stanów,

na co osobnego sejmu potrzeba; druga racya, e tego nie mo-
na teraz traktowa przy zawieraniu pokoju, bo by si zdao,

e sobie tern okupujemy pokój, czego wolny naród znie nie

moe. Ju król szwedzki ofiarowa stracone ziemie odebra,

zabrane odda, aeby tym sposobem, jako chce Moskwa, móg
owadn Polsk, ale e najecha Królestwo, dlatego woleli oby-

watele wszystkiego postrada i wybija si . . . Gdyby si to

byo pozwolio, juby si wojna szwedzka skoczya i Moskwie

daaby si zna. Ale jako dla uspokojenia Korony do tego

absurdu my nie zeszli, tako i dla Ksistwa litewskiego zej nie

mona. Trzecia racya, e to nieuczciwie, co si moe licznymi

dowodami wykaza, a synowi carskiemu niepewne, boby si
zdao wymuszeniem na wolnym narodzie. Mioci obywateli

trzeba takie rzeczy otrzymywa. Tak je otrzyma Dom Jagiel-

loski i do tego czasu ta wdziczno mu zostaa. Trzeba to

zdoby pokojem uczciwym i przyjani szczer, aby sobie otwo-

rzy drog na potem. Na ostatek wobec tylu pretendentów do

sukcesyi w Rzpltej, trzeba cale zaniecha tej materyi, boby

Moskwa na si zawi wiata obrócia, i powoli i gadziej trak-

towa mog potem czasu spokojnego z Rzpt przez posy, jako

adnemu zagranicznemu panu nie zamknita droga. Nadmieni
im jednak, e choby kiedykolwiek z Rzplt o tem konferowano,

nie moe by król tylko katolik, w Polsce mieszka powinien,

adnego inszego pastwa nie trzymajc, bo by to swoim obsza-

rem upado; dziedzicznoci aden pretendowa nie moe, coby

si im teraz ustpio, trzebaby to wróci i miliony ze skarbca

da znaczne. Wszystkimi sposoby wywie im to, e te propo-

zycy osta si nie mog, pokój koczy i zwizek broni wedle

instrukcyi danej, a strze Boe, jakby nie stan, tedy, nie rwc
traktatów, ani stamtd odjedajc, przesa do nas po rezolucy,

a tymczasem gromadniejszy senat przy nas bdzie i pospolite

ruszenie; jednego komisarza z porodka siebie do nas posa,
a samym odpowiedzi czeka na miejscu, w Wilnie ''^).

Do tej „rezolucyi" zaczy król list od siebie, pisany wi-

docznie celem odczytania go komisarzom cesarskim i moskie-

wskim — ale na dolepionym skrawku papieru by dodatek: e

.
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jeli Moskwa chce, niech traktuje w sprawie elekcyi carewicza

osobno z Rzeczpospolit. „My nie bdziemy od tego pozwoli

Rzeczpospolitej, o ile si zgodz wszyscy, z uwzgldnieniem praw

naszych. Ale to osobnym traktatem ma by, jeli si z tego

zbi nie dadz" '^^).

Tego samego dnia pisa kanclerz do komisarzów, a osobno

do biskupa Zawiszy, wyuszczajc powody, dla których o elekcyi

cara traktowa nie mona ^^).

Ale „rezolucya rzetelna nie wystarczaa", bo Moskwa nie

elekcyi carewicza, ale samego cara daa. Wiedzia o tem król

i z tego powodu, wysyajc rezolucy, obieca przysa dekla-

racy, „gdy gromadniejszy senat przy Nas bdzie i pospolite

ruszenie", a 23/9 pisa, e co do odpowiedzi na list z 10/9 musi

si naradzi ze senatorami, czeka na prymasa i pole im prdko
„kategoryczn deklaracy". Tymczasem niech si trzymaj in-

strukcyi i cokolwiek przyniesie deklaracya, niech daj, aby

w ustpionych Moskwie ziemiach zagwarantowana bya wolno
religii katolickiej. Niech nie zapominaj Tatarów i staraj si,

aby co pienidzy za ustpienie grodów wytargowa ^^). Podkan-

clerzy za doda, e gdyby Moskale dali dalej ni po Iwak
rzek, komisarze mog pozwoli ^^).

Zachodzio pytanie, co waniejsze, co groniejsze? czy

zerwanie z Moskw czy obietnica elekcyi?

Król rozesa deliberatorye do senatorów i z nimi, oraz

w porozumieniu z pospolitem ruszeniem zamierza powzi
decyzy w tej sprawie. Prowadzi j na Dworze Krzysztof Pac,

chory WXL., gorliwy katolik ''^). Wspózawodnik kalwiskiej

linii Radziwiów, oeniony z hrabiank de Mailli Lascaris,

dwork i krewn królowej Ludwiki, jedn z tych dam fran-

cuskich, które z obowizku mów swoich do politycznych wi-

doków królowej nastraja byy gotowe, std mia wielkie zna-

czenie na Dworze. W tym roku 1656 po mierci Kazimierza

Lwa Sapiehy zosta podkanclerzym lit., a wnet potem kancle-

rzem po mierci przyjaciela i dobrodzieja swego, Albrechta

Radziwia ").

On to wraz z kolegami swymi, ze Stankiewiczem i mar-
szakiem nadw. lit. rozesa listy do senatorów kor. i lit. Kanclerz

Radziwi owiadczy si za sukcesy moskiewsk. Take i pry-

mas — pisa Pac do komisarzów — i marszaek kor. (nadw.)

przy nas stawaj i inni, bo niektórych jako p. marszaka Lubo-
mirskiego i kasztelana wojnickiego ju mamy owiadczenie, e
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opuszcza te] okazyi nie ycz... przyjdzie co nowego do

WWpp., pomimo oporu kanclerza kor., który si opiekunem WXL.
i obojga narodów piecztarzem czyni i ledwie nie sam na ow
pierwsz propozycy w sprawie elekcyi nie pozwala, ukadu
raczej ze Szwedami yczc'^).

Jan Leszczyski wda poznaski wyprawiony w poselstwie

do cesarza,sn jednostronnieuwiadomiony o traktatach zMoskw,
owiadczy si za elekcy carewicza a nastpnie i samego cara.

Zgoda z Moskw bya zdaniem jego jedynym ratunkiem Rzpltej ^^)

„Dwór wiedeski — pisa do kanclerza — nie bdzie si kwapi
z pomoc, póki nie bdzie pewny pokoju z Moskw i lubo tak

rozumie, eby mu ta sukcesya moskiewska nie bya po myli,

ale kiedy, da Bóg, tam bd, jasno to poka samemu cesa-

rzowi, e to dla dobra Chrzeciastwa i domu jego, i tak tusz,

e bdzie kontent z racyi moich"^").

Bogusaw Leszczyski, podskarbi kor. owiadczy si by
za elekcy carewicza, a wnoszc z jego pisma ^^), godzi si i na
elekcy cara.

O panach koronnych mona bezpiecznie powiedzie, e
z maym wyjtkiem godzili si w zasadzie na elekcy cara,

jedni szczerze, drudzy na przynt, w nadziei, e car akomy
na koron, zawrze pokój, przyle posiki, odda zabrane ziemie,

szlachcie pomoe odebra majtki na Ukrainie, a zanim przyj-

dzie do elekcyi, oni na sejmie obietnicami komisarzów krpo-
wa si nie bd potrzebowali, bo trudno byo uwierzy, aby

wraz z uni polityczn nastpia unia kocielna, eby car uzna
papiea, bez czego elekcy wtpliwa a koronacya niemoliwa.

Biskup Trzebicki, podkanclerzy kor., ywi nadziej, e traktat

z Moskw skoni cesarza do niesienia pomocy Polsce. Pochwa-

lajc dziaalno komisarzów, da „eby posom cesarskim

wytomaczyli, jakie to niebezpieczestwo zagraaoby nieustan-

nie religii katolickiej i domowi Rakuskiemu, gdyby car o lsk
i dziedziczne prowincye cesarza opar swoje granice s^).

Pawe Sapieha, wojewoda wileski, hetman wielki lit., by
w cigem porozumieniu z komisarzami, zasila ich ze swego

skarbu w potrzebie i znoszc si z nimi, podziela niewtpli-

wie ich przekonania. Natomiast Gosiewski, hetman polny i pod-

skarbi lit, który pierwszy nawiza stosunki z carem, jakkol-

wiek by zwolennikiem sukcesyi moskiewskiej, doradza w naj-

wikszej tajemnicy komisarzom, aby usuwali traktaty w tej
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sprawie na czas póniejszy, zawarli pokój i zwizek broni

z Moskw, choby pod najciszymi warunkami i starali si

o posiki moskiewskie.

Wysany przez króla wraz z ord tatarsk do Prus Ksi-

cych, traktowa z kurfirstem i z carem, a odpisujc Brzo-

stowskiemu „nie wtpi, e sukcesya i unia przyjdzie z czasem,

ale w teraniejszych konjunkturach nie bardzo podana, bo

i Szwed i Rakoczy sukcesya poczstowani, a cesarz z nikim

wojny nie zacz i tego samego pragnie. Szlachta podzielona

na stronnictwa sprzyja przylegym mocarstwom i gotowa ich

popiera, a my, szukajc pokoju, zbyt skwapliw deklaracy

godzc si na sukcesya moskiewsk, wzilibymy na siebie ciar
wojny zewntrznej i rozterki, niepokoje wewntrzne, bo ssie-

dzi z obawy powstajcej potgi, prdkoby si zgodzili na nasz
gow, a przyczyliby si do nich Kozacy; Rakoczy z Wo-
osz zczyliby si ze Szwedami, cesarz by si od nas od-

wróci, a Rzplta byaby siedzib wojny. Radz koczy komi-

sy z odroczeniem sukcesyi do sejmu, a jeli Moskwa nie

zechce puci grodów, mniejsza o to, byle tymczasem pozwolia

szlachcie uytkowa z dóbr i praw a do ratyfikacyi paktów.

Tymczasem poczonemi siami z Moskw moglibymy pierw-

szego kandydata utrci i wypdzi. Ten punkt z woli króla

i Rzpltej wam zalecam, a lubo ja z upowanienia króla z carem

o tem si porozumiewam, dziaajmy wspólnie, pracujcie nad

poczeniem wojsk i starajcie si pilnie, eby Moskwa Tatarów

naprawia na Rakoczego, albo Porte, a Kozacy, kiedy patronów

swoich utrac, dadz si uspokoi medyacy cara, cesarz na

Szweda si obróci, a wtedy bdzie mona traktowa o sukce-

sy moskiewsk. List odczytaj kolegom, a potem spal lub oddaj

w moje rce" ^^).

W pierwszym jednak rzdzie zwolenników elekcyi car-

skiej stali komisarze traktatowi. „Std — pisali — bdzie ra-

tunek albo zguba, strze Boe, ojczyzny, bo to conditio sine

qua non i Duglas sn niemoliwe rzeczy chce Moskwie po-

zwoli, byle nas od pokoju z nimi i od zwizku przeciw sobie

oderwa" ^*). „Nie rozpaczamy w asce Boej, e wszystkie

prdko ojczynie przywróci szczliwoci, kiedy bez rozlewu

krwi z dwóch stron j uspokoi i na trzeciego nieprzyjaciela

gruntownie wzmocni, bo w tem tylko widzimy nasz ratunek" ^^).

Gównym ich argumentem byo, e caa Litwa, pragnc
si wydoby z cikiej opresyi, zdesperowawszy o posikach

Wojna brandenburska. 4
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królewskich, skania si do zczenia z nieprzyjacielem w s-
siedztwie bdcym ^•^). „Na Biaej Rusi w Inflantach a przede-

wszystkiem w województwie miskiem panowa straszny gód
z powodu niezmiernej iloci myszy polnych, które wprzód zboa
w polach, a potem w pieniach i wirniach i przeplotach stra-

sznie psoway i zaraz gód nastpi, który trwa a do niw
w r. 1657, tak e kotki, psy, zdechliny wszelakie ludzie jadali,

na ostatek rznli ludzi i ciaa ludzkie jedli i zmarym trupom

wylee w grobie nie dali, czegom si mizerny czowiek oczy-

ma mojemi napatrza" ^'^). „Pod Ryg przybyo do cara wielu

posów Ksistwa Lit. z rónych województw i powiatów z czo-

obitni, askawie przyjtych" ^^).

„S zdrajcy z naszych — pisali komisarze — którzy po-

tykaj do nas jadcych, odwabiajc od nas i straszc, e po-

koju nie bdzie". . . ^^).

„ . . .Nie wiemy, co i jako poczniemy, kiedy oni (Moskale)

maj ledwo nie wszystko Ksistwo Litewskie, godn szlacht,

której liczba co dzie wzrasta, napenione, a drudzy, nawet

wielkie imiona, tylko na skutek, jakokolwiek si ta komisya

skoczy, w rozpaczy chciwie czekaj i nie wzdrygaj si
otwarcie i przed nami samymi ogasza tego, e gdyby pokój

nie stan, do cara nalee chc i pod jego panowaniem, a tu

swoich zauszników ywi (Moskale), aby w sprawie pokoju

przy swojej propozycyi trwa, mao co od niej odstpiwszy,

albo tej materyi zaniechawszy, spraw elekcyi traktowa..." ^°).

A sypali moskiewscy penemi garciami obietnice dla

Rzeczpospolitej, dla caego wiata, dla siebie i dla caego chrze-

ciastwa, gdy stanie unia Moskwy z Polsk, gdy si religia

grecka z rzymsk poczy, a oni te wikszej wolnoci zay-
wa bd mogli "O, ...a przytem na swój sposób starali si
prowadzi rokowania : umieli zy mie w potrzebie, rzuca si
naszym w objcia, grozi, straszy, zgrzytali, przeklinali: „bryki

ziemi nie odstpimy — koli niet diea, jedcie w zdorowiu..."

a gdy im zarzucono, e car cudzej ziemi pragnie, zaraz wiel-

kim gosem woali, za gow do wosów si majc: e wielka

niesawa spotyka cara od was, którycie skromniej mówi po-

winni... naszym za rozpieraa piersi nadzieja, e bd
twórcami olbrzymiej wiatowadczej potgi Rzeczpospolitej zje-

dnoczonej z Moskw, jak ongi z Litw, z Rusi, z Pru-

sami, nie krwi i elazem, ale dobrowolnie tradycy Rzeczpo-

spolitej i wolnoci szlachty polskiej, gotowej przyj do ber-
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bów swoich Moskali, tak, jak przyja Litwinów i obiecaa

przyj Kozaków. Spodziewali si w nagrod wiekopomnej

sawy i odzyskania prowincyi, ziem straconych i majtków
szlacheckich na Litwie i Ukrainie: wic pragnc dokona tego

wielkiego dziea, uatwiali zadanie moskiewskim, poprawiajc

ich propozycye, co im susznie wytknito; a patrzc przed

siebie w przyszo, nie byli wstanie odwróci gowy w inne

strony, gdzie stay gwat i niewola. Wierzc w obietnice mo-
skiewskie, nie widzieli adnej trudnoci ani przeszkody, któ-

rejby usun nie byo mona. Zapomnieli, w jakich warunkach

powstaa unia Litwy z Polsk, — e Moskwa bya silna i zwy-

ciska, e car „owadnity szabl", mia ju w rku Litw
i Kozaków i spodziewa si tanim sposobem za pomoc elekcyi

zabra Polsk, a zajwszy j raz, maoby si troszczy o pacta

conventa, prawo elekcyi i wolno pozostaej Rzpltej, Patrza

w przyszo olbrzymiej potgi swego pastwa greckiego ob-

rzdku, zjednoczonego z Polsk, Woosz, Multanami i So-
wianami tureckimi na zgub póksiyca.

„Moskwa — pisa kanclerz — pokój zamaa i poprzysi-

one pakta. Tosamo uczyni król szwedzki, a lubo chcia

Rzeczpospolit uspokoi, zabrane ziemie odda, stracone od-

zyska. Króla JM. w pastwie doywotniem pozostawi, wol-

no i przywileje poprzysidz, czembymy ju byli od pórocza

koron uwolnili i t wojn na Moskw przenieli, przecie

jednak wolelimy fortuny nasze straci, anieli pod tymi wa-

runkami pokój czyni ... bo to gwatem i orem byoby wy-
muszone i zgorszenie na potomne czasy, któregoby wieki rato-

wa nie mogy" ^^). — —
Takie byy zapatrywania Rzeczpospolitej w sprawie sukce-

sy! moskiewskiej, kiedy król wysa z czycy 5/10, w porozu-

mieniu z prymasem i pospolitem ruszeniem i zasignwszy
zdania ustnego i pisemnego znaczniejszej liczby senatorów,

w nieobecnoci kanclerza ^^) swoim komisarzom penomocnym
„kategoryczn rezolucy", w której pozwala na elekcy cara,

jeliby inaczej traktat nie móg przyj do skutku : „Naprzód

oznajmujemy, e pokój z Moskw potrzebniejszy rozumiemy,

ni ze Szwedami i zawrze go koniecznie chcemy. Zrczno
wasza w tem, aby by z jak najlepszymi warunkami. Gruntu

nad to, cocie ustpili, ustpowa niepodobna — Poocka jednak

samego, na co, jako piszecie, pozwalaj obywatele tameczni,

ustpi moecie po Dwin, jeli si tem kontentowa bd,
4*
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do Inflant cae prawo Nam i Rzpltej warowawszy, w takich

granicach, jakie przedtem byy od Litwy i Moskwy.

„Matery sukcesy i, jeli nie moe by wyczona, wszyst-

kimi koo tego sposobami chodcie, biorc j do sejmu, a do

punktu rozerwania traktatów — dopiero gdyby do tego przy-

chodzi miao, korzystniej pozwoli ju na sukcesy i elekcy

pod ratyfikacy Rzpltej i to na syna — wreszcie, jeli nie

bdzie mogo by, na ojca. Warunki jednak eby byy: wy-

znanie wiary rzymsko-katolickiej, choby w obrzdku greckim,

przed koronacy, pienidzy jaka suma na wojsko, wychowanie

syna u Nas, jako minie 7 lat, restytucya straconych ziem tak

jak w pierwszej propozycyi opisana, poprzysienie praw, wol-

noci, przywilejów Kocioa, Rzpltej i prywatnych obywateli,

poprzysienie paktów konwentów z przeszymi pany, regi-

ment Polski i WXL. przez samego cara, nie przez wicekróla.

Moecie i to pooy, eby po mierci cara albo carewicza

tego za pana obrali, którego obierze Rzplta. Synowi carskiemu

tylko w razie mierci ojca, uprzedzajcej mier króla, ma by
zawarowana sukcesya, inaczej ma by wolno elekcyi po

mierci cara — wszak i u nas synowie królewscy nie bywaj
pomijani.

„Strony Kozaków, tych wszelkim moliwym sposobem tam

uspokoi, choby te im co udzielnego za Dnieprem udzieli,

w czem pole si instrukcya na traktaty kozackie napisana

drug poczt.

„Tatarów nie trzeba przepomina, jako wypisze p. pod-

skarbi lit. przez swego, z którym ma si o tem z Supanka-

ziag ze zlecenia hana znosi.

„Z wykorzenieniem inszych wiar szkoda si pod ten czas

odzywa dla zamieszania rzeczy.

„Te traktaty koczy jako najprdzej, bo król szwedzki

poszed pod Ryg. Obawia si, by albo si nie zgodzi, albo

Moskwy nie wybi — byoby ciej potem".

Po podpisie króla dodatek: „Jeli o sukcesyi przyjdzie po-

stanowi, przyjdzie warunek uczyni, o ile da P. Bóg nam
potomstwo" ^*). Zarazem kaza im król mie staranie o bezpie-

czestwo ksicia kurlandzkiego *0 i eby zwizek broni z Mo-

skw zawarli wedle pierwszej instrukcyi ^^).
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Wrómy pod Wilno, gdzie komisarze polscy i moskiewscy

od 10/9 oczekiwali odpowiedzi od cara i od króla. Nasi po-

nadto prosili o zasiki pienine "), skaryli si na brak wia-

domoci ^^), na sprzeczne informacye i wymijajce odpowie-

dzi ^^). Rzetelna rezolucya z 14/9, któr odebrali 23/9, nie

wystarczaa; dali od króla kategorycznej odpowiedzi na

punkta, które przesali 10/9. Odstpili Moskwie Bia Ru po

rzek Iwak, „ale strona przeciwna bynajmniej si tem nie

kontentowaa, caej Biaej Rusi si napierajc; atoli wzili to

moskiewscy ad referendum carowi i dotd (29 9) odpowiedzi

nie otrzymali, ale codzie si spodziewaj i ciesz nas, e
w inszej materyi, a nie w tej goniec od cara do WKM. jest

wysany. Teraz tedy, od czego na najbliszej sesyi zaczn,

trudno si domyle i nie wiemy, co poczniemy..." ^"»).

Moskiewscy pierwsi odebrali odpowied od cara, który,

wyprawiwszy do króla stolnika swego z listem i ustnem zle-

ceniem, jak si zdaje, na wywiady ^'^% komisarzom swoim na-

kaza pod najsroszemi karami, aby od elekcyi nie odstpo-

wali i w razie oporu Polaków kongres i zawieszenie broni

zerwali ^'^^).

Zatem na 10. sesyi owiadczyli Moskale, e danej dawniej

deklaracyi nie odmienia, obiecujc odda po 20 latach Litw,

jeli elekcya przyjdzie do skutku. Gdyby za o elekcyi trakto-

wa nie chcieli, tedy eby si egnali i wyjedali.

Nasi odrzekli, i musz odpowiedzi od króla czeka. Me-

dyatorowie im radzili, eby odaowali Litwy, albo eby wy-

jedali, upewniajc, e Moskale po trzech dniach sami prosi

bd o dalsze traktaty ^^^).

„Obawialimy si, eby si kongres nie rozerwa, syszc
zgrzytajcych prawie i przeklinajcych nas przewokami, a ju
przed sesy gwaty mieszczanom zaczli czyni, Polakom

w miecie grozili i wszdzie zbliono Kozaków, aby z Nowo-

gródka, Grodna i Sonima ku Brzeciowi uderzyli. Na samem
wstawaniu podali nam skrypt zwinity, mówic: Macie tu

warunki pokoju i ostatni ukaz carski. Przeczytajcie sobie

w domu, a w poniedziaek odpowied nam przyniecie".

„W skrypcie tym, ju na woln elekcy z wykluczeniem

sukcesyi car pozwalajc na osob sw, mao jednak dla Rzpltej

wzgldem tego uczyni chcia; bo i Ukrain i Bia i Ma
Ru do pastwa moskiewskiego wcieli pragn, Inflanty za
a po koronacyi, a Litw po sejmie, na którymby stanowiono
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o elekcyi, odda obiecywa, ziemie stracone odzyska i sam
Szwecy, ale wspólnemi siami. Ale potrzebuje zniesienia unii,

amnestyi obywatelom pod wadz carsk bdcym, oddania

dzia i winiów w plen zabranych, zawieszenia broni i kaucyi

niezgodzenia si ze Szwedami" ^"^).

Moskiewscy prosili, eby tego skryptu cesarskim nie po-

kazywa i obiecywali sia dobrego z ostatecznej cara deklara-

cyi. „A jeli chcecie, mówili (chcc naszych wcign w tra-

ktaty o elekcy), aby tego skryptu co poprwio-no, poszlijcie

do cara, a uczyni wszystko", „a po koronacyi i objciu pastw
korony polskiej i WXL., wielki hospodar nasz JCW. rzdzi
bdzie wami po swojem paskiem rozumieniu"; nie bójcie si,

bdzie i u was jedno i zgoda.

Nie rozumieli, e trudniej wolnym ludziom zgodzi si
na jedno, ni niewolnikom sucha jednego pana — e trzeba

by wolnym, aby y prawdziwie.

„Lecz my z odpowiedzi i kongresem z nimi zatrzyma-

limy si cztery dni, wreszcie za wielkiem naleganiem respons

napisawszy, posalimy im przez p. pisarza lit. i p. sdziego

oszmiaskiego, p. Korsaka, eby im dostatecznie ustnie wyja-

ni i prosi, aby od tej propozycyi odstpili i traktowali o po-

koju, bo o elekcyi traktowa pozwolenia jeszcze nie mamy.
„Na to oni posali deklaracy, e nad jeden zjazd (t. j.

sesy) wicej pozwoli nie chc, ale prosili, aby si mogli

z nami rozmówi w nieobecnoci posów cesarskich, o ile by

przyszo pozwolenie króla, abymy im powiedzieli, co si nam
w tym skrypcie nie podobao. Na miejsce rozmowy naznaczyli

dwór Chodkiewiczów w Górach pod Wilnem. Szczciem poczta

przyniosa list od króla z d. 23/9 z obietnic prdkiej odpo-

wiedzi, którym listem odzyskalimy ju prawie utracon ich

ufno do siebie, e czeka na wiadomo od króla obiecali".

W czasie tej rozmowy w Górach przedstawiali im nasi,

„e jeli przyjdzie pozwolenie króla, sia do tego skryptu przy-

czyni trzeba i tak : unii nie wspomina, bo unia kocielna

unii z Moskw nie zawadza, a do elekcyi duchowni nale;
a e sprawa elekcyi do sejmu naley, a jeden naród bez dru-

giego pana obiera nie moe, trzeba, aby wprzód Litw oddali,

jako te Bia Ru i wszystko, co do Litwy naley; a bez

Ukrainy niepodobna co mówi, bo ta moe do posuszestwa
JKM. wróci za porednictwem cesarza.
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„Na to oni replikowali, pokazujc jak najwiksz powol-

no, bylemy traktowa raczyli i objawili, czego od cara po-

trzebujemy, ibymy zaraz mogli moderowa, a co trudniejsze,

wy do króla, my do cara wzilibymy i przez posów z sejmu

naznaczonych wszystko by si pomylnie sprawio" ^''^).

„Ale kiedy do 16/10 adnej doczeka si nie moglimy
deklaracyi, owiadczyli, e adn miar odstpi od materyi

elekcyi nie chc ani na adne inne sposoby zawarcia pokoju ^^^)

si nie zgodz i proponowali, ebymy z powodu powietrza

w Polsce, jakote przeszkody w poczcie w takiej odlegoci od

króla, odroczyli dalsze ukady do kilku niedziel lub do póro-

cza, bo duej trwa nie bd mogli" ^*'^).

„Prosilimy, aby jeszcze do tygodnia cierpliwymi byli ^"^).

Tymczasem 18/10, nadesza poczta z kategoryczn rezolucy

z czycy wysana 5 10, o czem natychmiast moskiewskim

i medyatorom donielimy, którzy koniecznie w nas wmówi
chc, abymy niemoliwe ustpstwa Moskwie zrobili, a co

wiksza, nie ycz prorogaty aktu, ani zawieszenia broni, ani

chc temu wierzy, e Kozacy wisz nad nami i tylko na ko-

niec komisyi patrzaj; jako i tu s ich posowie, ale si
z nami nie widzieli, ani witali. Powiadaj, e sobie ycz po-

witania z nami, ale Moskwa nie dopuszcza" ^''^).

Odebrawszy kategoryczn rezolucy, komisarze polscy

wystpili z propozycyami, idc w ustpstwach coraz dalej,

a gdy im moskiewscy owiadczyli, eby do lat 20 poczekali

Litwy po Dwin iBerezyn, ale bez Ukrainy i Woynia, „za-

czem przyszo nam deklarowa, e król nie bdzie przeciwny

elekcyi carewicza, którego za syna po ukoczonych 7 latach na

wychowanie wzi chce ima nadziej, e to u Rzpltej uzyska,

byle wszystkie przeszkody przed sejmem usunite zostay.

„Moskiewscy pragnli elekcyi cara, ale dali, abymy
warunki na elekcy carewicza spisali i nastpnego dnia od-

czytali. Suchali nazajutrz naszego odczytu z uwag i owiad-
czyli, e taka dalekiej bardzo elekcyi nadzieja, mao poytku
jednej i drugiej stronie przynie moe; e dla trzechletniego

dziecicia, podlegego niezliczonym wedug lat niebezpiecze-

stwom, takie dzieo niesuszna i niepodobna czyni i e w razie

mierci króla zakócilibymy jeszcze bardziej Rzplt, nie mo-
gc drugiego króla obiera, a toby dzieci lat susznych do

rzdów nie miao, tedyby przez wicekrólów czy kuratorów



56 TRAKTAT WILESKI.

rzdzi przyszo, a carowi widzc nieryche, ile w synu swoim
expektacye, nie takby skutecznie przyszo czy swoje siy. .

."

Nie mogc ici z uporu zbi, zwrócili si nasi do medya-
torów, do których te od cesarza przyby goniec z informacy,

jak wiele na zawarciu pokoju z Moskw chrzecijastwu za-

ley, wic i oni, nie jako medyatorowie, ale jako przyjaciele,

radzili naszym zgodzi si na elekcy cara.

„Zaczem musielimy deklarowa zgod nasz na osob
cara, obiecujc sobie po nim, e t WKM. ku sobie skon-

noci zniewolony we wszystkiem dogodzi yczeniom WKM.
i Rzpltej".

„20/10 wzili nasze punkta obszernie spisane z warun-

kami elekcyi cara, a 4 dni do przejrzenia ich potrzebowali.

Punktów byo 12 ""), „na które w odpowiedzi czytali nam na

pó libry i wicej spisan replik, na kady punkt szeroko

bardzo'* i")-

„Tymczasem, nie chcc si rozpisywa i do ustnej odo-

ywszy konferencyi i repliki respons moskiewski na punkta

podane 20/10, samo instrumentum (akt traktatu), jakoby ju
miao zosta, napisalimy, co si im podobao, tylko prosili

przepisa ^12). ^ gdy si im przepisawszy, dao te punkta"^),

zachowawszy gówny na ostatek wiary w. i coby si jeszcze

doda miao, oni znowu po swojemu koncept po polsku napi-

sawszy podali ^^^), którymy poprawiali, a niektóre punkta

zawiesili 11^).

„Najwiksza trudno naprzód w wierze w., e i dla

wszystkiego wiata duszy swej car zawodzi nie moe, jednak

sposoby nasze bardzo im przypady : eby duchowiestwo spro-

wadzi i do zgody przywie, tak król jak i car starali si,

poniewa, jako sami przyznawali, e bya jedno z Rzymskim
Greckiego kocioa, aby to, co si zepsowao, znowu naprawi.

Powtóre, co do restytucyi wszystkiego, w której materyi rzu-

cili do cara po informacye i za tydzie obiecali odpowiedzie,

bo twierdzili, e od cara nie maj pozwolenia ustpi, jeno po

Berezyn i to po sejmie. Po trzecie, strony Ukrainy i Koza-

ków, których si oni sami boj, aby zrozumiawszy, e car

myli ich wcieli do Rzpltej, nie szukali sobie innego pana.

Atoli przecie nie zdaj si by temu przeciwni, jeliby Chmiel-

nicki pozwoli, eby car porednictwo przyj, gdy przysig-

szy im opiek, nie mógby ich bez zgody Chmielnickiego do

uspokojenia przywodzi i kozaccy, co tu s, posowie, adnego
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penomocnictwa do traktowania nie maj, tylko dla wiado-

moci, jako oni w tych traktatach zostawieni bd, eby po-

tem mogli radzi o sobie, jakoby ich panowanie zostawao

nienaruszone. Pokazywalimy moskiewskim atwo uspokoje-

nia, byle porednictwo cara stano; w przeciwnym razie aby

i on oglda si na to, e jak wkrocz w dobr szlacheckie

i szerokie paskie majtnoci na Ukrainie, bdzie ich potga
Moskwie grona. Inne punkta mog by poprawione, albo do

uwagi sejmowej zatrzymane. Co si tknie ksicia kurlandz-

kiego, mielimy i my od niego listy, abymy bezpieczestwa

jego granic przestrzegali, nie bez ujmy praw obojga narodów,

zapomnia bowiem, i caa ziemia tak do korony jako i do

Litwy naley. Nam te, godnoci Rzpltej przestrzegajc, listu

takiego z krzywd WXL. napisanego, przyj si nie zeszo,

a si kancelarya ksicia poprawia; sama za sprawa, jako

wszystkiej Rzpltej naleca, na sercu nam ley, tembardziej,

kiedy nam przez osobliwszy list swój WKM. zaleca raczysz.

Co si tknie Tatarów, nie byo to moskiewskim nieprzyjemnie,

emy im medyacy od króla ofiarowali... to tylko nam nie

na rk, e nikogo ze strony tatarskiej nie ma" ^").

Nie krpowao ich to jednak, skoro bez przyzwolenia

Tatarów o pokój z Moskw traktowali. Przyzwolenie nadeszo

póniej, a byo potrzebne, poniewa Rzeczpospolita miaa z ord
poprzysione pakta 20/7 1654, i adna strona bez drugiej

z Moskw jedna si nie ma ^").

W sprawie tej traktowa Gosiewski z polecenia króla

z Subhangazy Ag, który, otrzymawszy penomocnictwo od

hana "^), obieca wysa posa swego pod Wilno. Ale si roz-

myli inaczej i zamiast wyprawi posa swego na komisy,
wróci z ca ord po zwycistwie pod Prostkami 8/10 obju-

czony upami do Krymu, a na rce Gosiewskiego posa na-

stpujce punkta, które miay by przy traktatach uwzgl-
dnione: „Naprzód, aby z dawnych czasów przyzwolone poda-

runki od Moskwy Hana JM. dochodziy; druga, aby Moskwa
Doskim Kozakom zakazaa, aby oni w pastwo Hana JM.

i tureckie nie wpadali. A gdyby tym punktom dosy si nie

stao, tedy tak Hanowi JM. jak Królowi JM. przysigi nie do-

trzymuj (t. j. Moskale)". Data z Czarnej pod Braskiem 16/10

1656, piecz i podpis: Subhangazy Aga wojewoda ord Biao-

grodzkich ^^^).
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Po dugich rozprawach, czekajc, jakie ustpstwa zrobi

car, otrzymawszy wiadomo o zezwoleniu króla na elekcy,

zgodzili si komisarze polscy z posami moskiewskimi na
wspólne „Instrumentum, t. j. punkta do elekcyi nalece".

Waniejsze stanowiy, e król zwoa w b. r. 1656 sejm

(co byo niemoebne), na którym obiecuje proponowa i do

skutku przywie elekcy cara, a na tym sejmie posowie
carscy o tych punktach, co do których teraz zgodzi si nie

mona, umówi i utwierdz. Ta wyjtkowa elekcya w niczem

prawom i zwyczajom o wolnem obieraniu królów szkodzi nie

ma, a car za ycia króla do rzdów Rzeczpospolitej miesza
si nie bdzie. Po mierci króla nastpi konwokacya, koronacya

wedug praw i zwyczajów i pacta conventa przysig umo-
cnione. Po koronacyi car moe pozosta przy swojej wierze

greckiego zakonu i stawia po dworcach królewskich cerkwie

gr. zak. Rzdzi bdzie sam osob swoj, a wicerejów i na-

miestników mie nie bdzie. Po koronacyi prowincye odesze,

osobliwie Inflanty, wspólnemi siami odzyska a do Dwiny
rzeki, krom tych miast i powiatów, którymi wada car Iwan

Wasilewicz... Spraw zupenej restytucyi Inflant, uspokojenia

Kozaków i Ukrainy, religii carskiej i zniesienia unii kocielnej

odoono do sejmu ^^o).

Komisarze królewscy spodziewali si pomylnej deklara-

cyi carskiej w sprawie rozgraniczenia. Tymczasem car, ode-

brawszy pozwolenie króla i senatu na elekcy swoj, nie

widzia potrzeby wiza si wobec komisyi wileskiej jakiemi-

kolwiek obietnicami, a tem mniej oddawa w zamian za widoki

korony zdobyte i zajte ziemie. Rozkaza posom swoim odro-

czy traktaty do sejmu.

„Kiedy wic przyszo do umawiania si o restytucy

wszystkich w czasie wojny zajtych miejsc, rozumielimy,

czego si i panowie moskiewscy spodziewali, e od cara po-

mylna w tym punkcie i szczodrobliwa nadejdzie odpowied.

Ali po wyliczeniu dobrodziejstw od cara królowi i Rzeczpo-

spolitej pokazanych, e zwycistwa nie koczy, mogc si
i w Krakowie oprze, uprzedziwszy Szweda, potem, e wojn
zacz ze Szwedem, nieprzyjacielem króla i Rzeczpospolitej,

z yczliwoci dla króla i dosyby i za t ch obra go kró-

lem, — teraz zasi Litw wszystk chce ustpi po Berezyn
(po sejmie elekcyjnym), eby ju Maa i Biaa Ru i Ukraina

przy pastwie moskiewskiem zostawaa".



ODOENIE TRAKTATU DO SEJMU. 59

„Zdrtwielimy to usyszawszy i wywiedlimy moskiew-

skim, e my nie wspominajc o elekcyi, tylko dla wspólnego

uspokojenia zgadzajc si, nie moemy wicej ustpi tylko

po Iwak, jako dawna granica ksistwa siewierskiego bya,

a kiedy ju za daniem ich a pozwoleniem króla do tej ma-

teryi (elekcyi) przystpujemy, nietylko nam zabrane prowincye

przywróci, ale te nowe jakie uczynnoci owiadczy, jak

przeszli królowie polscy powinni".

„Moe to by wszystko przy elekcyi — odpar Odojew-

ski — ale my ukazu nie mamy inszego".

„Przyszo nam tedy podnie to, comy na korzy cara

i pastwa moskiewskiego chcieli uczyni, i osabi to, co car

w nagrod nam czyni, tak e musiao na panów moskiewskich

pa wielkie przeraenie i prosili o zawieszenie broni do sejmu,

alemy si z miejsca wzbraniali i egna si napierali, le-

dwomy si wrzkomo uprosi do jutra dali". Przeraenie byo
udane.

„Nazajutrz posali do nas, ebymy nie mieli za ze, e
posiedzenia by nie moe dla kolegi ich ciko chorujcego.

Musielimy si wróci, posawszy te do nich sdziego ziem-

skiego oszmiaskiego z oznajmieniem, e i my w uroczysty

dzie Wszystkich witych zjeda si nie moemy. Przez

tego sdziego Odojewski nas ze zami na wszystkie witoci
zaklina, aby to dzieo dobre nie rozrywa, ale do sejmu odo-

y, na który posowie od cara przybd i bdzie pomylna
deklaracya, bo car nie dobrze informowany, albo te z infor-

macy do niego nie na czas trafiono. Przysali potem dawne
wszystkiej Rusi subiectum Jarmolicza jakoby w nawiedziny,

który nadzieje czyni (jakby od siebie, ale si Odojewski wy-
mówi przed sdzi oszmiaskim, e go do nas z niektórymi

punktami posa), e nam chc zaraz po Berezyn odstpi,
byle sprawa elekcyi z nadziej do sejmu odoon zostaa,

a w razie gdyby car nie chcia (zabranych ziem) wróci, aby
elekcya nie stana. Wzilimy to pod rozwag. Juemy tedy

byli przy najlepszej nadziei, tymczasem noc za przyjciem goca
carskiego nadzieje nasze pomieszaa, gdy, krótko mówic, nic

uczyni nie chcieli", dajc w imieniu cara odoenia traktatów

do sejmu, zawieszenia broni i zapewnienia, e si król nie

pogodzi ze Szwedami. „Obiecywali wprawdzie ustpi zaraz po

Berezyn, ale pod warunkiem, eby na sejmie, luboby z po-

sami carskimi co do wrócenia zabranych ziem do zgody nie
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przyszo, przecie car królem zosta obrany, nie chcc to na si
bra, eby car wszystko mia ustpi".

„Cticieli medyatorowie do cara posya, aby te co dla

cesarza medyacyi uczyni, ale moskiewscy nie pozwolili, obie-

cujc cara rektyfikowa i informowa. Trudno opisywa, ja-

kemy si z nimi Ju byli poegnali, chcc cokolwiek, cho
za Niemen zaraz na zimowe lee wojsku i przejcia na mud
wytargowa. Nie mona byo nic wymódz".

Nasi mieli do wyboru krótki rozejm lub natychmiastow
wojn, na któr Rzeczpospolita nie bya przygotowana.

^Musielimy do sejmu przyszego ca spraw odoy,
tame o pokoju, o restytucyi i o elekcyi traktowa wolno".

„Gdy przyszo do spisania traktatu rozejmu, nastpia
sroga kótnia o tytuy. Ju si namylili królowi da tytu
Wielkiego Ksicia Litewskiego, ale sobie uj tytuu Biaej

i Maej Rusi adn miar nie chc. W ostatku lubo nam sa-

mym pozwalaj podpisa si urzdnikami WXL, ale oni w swo-

im skrypcie przykada nam nie chc: WXL. To tedy dzisiaj

zjechawszy si mamy zgotowawszy podpisa i midzy siebie

da, a Jutro w Imi Boe wyjecha" ^^i).

Tak powsta traktat Wileski 3/10 1656, mylnie nazwany
zawieszeniem broni, raczej formalna umowa, moc której pe-
nomocni komisarze królewscy zobowizali si : e elekcya cara

na króla polskiego ma si odby na sejmie elekcyjnym, zwo-

anym przez króla w r. 1656. A do czasu tego sejmu trwa
miao zawieszenie broni, obejmujce zarazem Kozaków, oraz

obustronna wojna z królem szwedzkim, a take i z ksiciem
pruskim, jeli si królowi polskiemu i Rzeczpospolitej nie upo-

korzy i królowi szwedzkiemu przeciw królowi polskiemu i ca-

rowi bdzie pomaga (groba, sprzeczna z traktatem przyjani,

który car zawar 2/10 z kurfirstem) ^^2)^ adna za strona

z królem szwedzkim zgadza si nie miaa, a o tytuach kró-

lewskich wielkich i maych i carskich (t. j. o restytucyi zabra-

nych ziem) na tyme sejmie wielcy i penomocni posowie

carscy rozmow i dokoczenie uczyni.

Traktat spisano w trzech aktach Jednobrzmicych: jeden

z podpisem posów cesarskich, który obie strony otrzymay,

drugi z podpisem posów polskich dany Moskalom, a trzeci,

rewersa, dany od Moskwy posom polskim. Porednicy nie

podpisali drugiego i trzeciego aktu z powodu wzmianki o elek-

cyi cara ^^3).
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„Punkta z Moskw postanowione* w powyej przytoczo-

nem „Instrumentum". które tylko potwierdzenia sejmu potrze-

boway, mona byo uwaa jako artykuy nalece do traktatu.

Inne za, na które nie byo zgody, mimo rozmaitych konce-

ptów komisarzów królewskich ^^^) umowy z posami carskimi

na sejmie elekcyjnym czeka musiay, „a na ostatek w spra-

wie restytucyi wszystko do sejmu odoy si musiao" ^^^).

Gdy po podpisaniu traktatu komisarze wstali od stou, Odo-

jewskiemu, zabierajcemu gos, przerwa Allegretti, a wziwszy
od niego akt moskiewski, wrczy go Polakom, a polski Moska-

lom, którzy naszych odprowadzili do powozów, caowali ich rce,

a dworzanie carscy ich szaty i^''). Uczta polska, a nazajutrz

moskiewska zakoczya traktaty. „Gdy przyszo ad pocula

(Odojewsk pi zdrowie cesarza w rce Allegrettiego), za kadym
razem z dzia wprzód bito, potem zaraz wszystka piechota

w dowód uszanowania rzucaa si na ziemi i salw mocno
i porzdnie dawaa, a wyszy zamek Wileski odpowiada,

grzmic wielkiemi dziaami, a naród nietylko nasz, ale i mo-

skiewski dziwnie exultabat. Trwaa ta ochota dugo w nocy,

nie ustawaa armata, w kocu poegnawszy nas, za bram
wszystkiej piechocie wyprowadzi kazali" ^2').

Podpisawszy traktat i obdarowawszy si wzajemnie z mo-

skiewskimi, bawili nasi jeszcze kilka dni w Niemiey, aby za-

atwi sprawy, o których dawniej pomyle naleao. Gosiewski,

który na rozkaz króla traktowa z carem o posiki, skary si,

e zamiast, co by mu mieli i na rk, haniebne o nim wieci

rozsiewaj ^*^). Nie pomyleli te o zabezpieczeniu praw i wol-

noci obywateli w zajtych przez Moskw ziemiach ^^^).

Posawszy królowi sprawozdanie i kopi rewersau z uwia-

domieniem, e posowie carscy, wysani na sejm elekcyjny, libe-

riorem potestatem od cara dostateczniej informowanego mie
bd ^^o)^ „wysalimy, za wziciem listu od JMP. podskarbiego

(Gosiewskiego), gorco o posiki od Moskwy i prochów prosz-

cego, do komisarzów moskiewskich chcc mie z nimi roz-

mow. Lecz e si te w drog wybierali, obiecali po drodze

do nas wstpi, ale potem tylko dwóch diaków do nas przy-

sali i syna Odojewskiego. Z tymi (diakami!) umawialimy si
i pokazalimy posane od JMP. podskarbiego tatarskie punkta

autentykiem samym napisane i wywodzilimy, e Rzplta nie-

tylko z nimi si zgadza, ale i innych monarchów do przyjani

i ligi z nimi zaciga.
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„Przedoylimy im (t. j. diakom) i to, eby cara wiedli

do tego, aby ustpieniem czci jakie] zawojowanych krajów,

nie czekajc sejmu, cho po Berezyn dla hiberny wojsku

WXL., przychci ku sobie synów tej ojczyzny, a u WKMci na

bratersk zarobi mio, a przytem, aby usyszawszy o sejmie,

nie ciko byo carowi stara si przez listy swoje o wzgldy
u przedniejszych ojczyzny naszej monowadzców i u caej

Rzpltej. Wszystko to sobie na rozum mocno brali (diacy) i za-

pisywali, nawet i o sum znaczn na zapat wojsku przypo-

minalimy i eby w tej materyi posowie ich na sejm przyszy

mieli penomocnictwo do postanowienia czego pewnego.

„A co si tknie posików, wysali ju (Moskale) uniwersay

do powiatów zawojowanych jako pobliszych i do wojewodzica

Masalskiego, który ma ludzi zebranych puk cay, eby pod re-

giment p. hetmana szli. Przytem trzy puki piechoty do Wilna

idce tame ordynowa z armat obiecali i prochu kilka beczek

sudze p. podskarbiego zaraz dali i wicej da obiecali. Do
Kozaków, aby si za lini Ukrainy nie wdzierali i jak najspo-

kojniej si zachowali, uniwersay i listy prywatne posali.

Jako i ci posowie kozaccy, z nami si nie widziawszy, z tern

expedyowani i do Chmielnickiego wyprawieni . . . Wszake
p. Korsaka, dworzanina WKM., z listem od posów cesarskich

do cara pisanym wyprawilimy, aby (Korsak) móg uwaa
pilnie na zalecone punkta i Odojewskiemu, który to wszystko

przywie do skutku obieca, przypomina" ^^^).

W nastpnym licie zwracali uwag na potrzeb, aby

król jak najprdzej zoy sejm walny, iby odwoka nie wzbu-

dzia podejrzenia i car nie zawar sojuszu z Szwecy. Jeli to

król uczyni, pokrzepi si exulanci WXL.; w przeciwnym razie

obawia si trzeba ich desperacyi, bo nie maj rodków do

ycia. Radzili wysa do cara Komara, sdziego oszmiaskiego,

z uwiadomieniem o sejmie, a gdyby nie mona tak prdko
zoy sejmu, wyprawi zaraz goca z zapewnieniem o dobrej

woli i skonnoci, a midzy powodami napisa, e szlachta

zajta pospolitem ruszeniem, nie moe wzi udziau w sej-

mikach ^^^).

Rozesawszy uniwersay po Litwie o zawartym rozejmie

i wspólnej wojnie ze Szwedem ^^^), wyjechali z Niemiey wraz

z porednikami cesarskimi. Rola tych ostatnich ju po czci
znana. Wspierali naszych zrazu ochotnie, cho doradzali jak

najdalej idce ustpstwa, pragnc stosownie do yczenia ks.
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Auersberga przeprowadzi rozejm midzy Polsk a Moskw ^^*).

Natomiast spraw elekcyi za szkodliw dla religii kat. uwaali

i od dnia, kiedy t propozycy zrobiono, zabiera gosu nie

chcieli, owiadczajc, i bez wyranego rozkazu cesarza nie

mog w tej sprawie poredniczy. Dopiero gdy przysza wia-

domo od Fragsteina, rezydenta cesarskiego w Polsce, e
cesarz godzi si na elekcy, zalecajc królowi, aby w zamian

za to w jakikolwiek sposób rozejm z Moskw do skutku do-

prowadzi ^^^ na lat 20 lub 30 i obj Kozaków traktatem ^2^),

dopiero wtedy pragnli poredniczy, spodziewajc si, e bd
mogli co dla dobra religii katolickiej w Moskwie i dla Jezuitów

uczyni, co im cesarz specyalnie rozkaza ^3').

Ale gdy si dowiedzieli, e car now wojn z Szwecy
rozpoczyna, a Leszczyski wyjecha ponownie do Wiednia,

namawiali wszelkimi sposobami polskich komisarzów, aby

wojn carowi wypowiedzieli ^^s). Moskale nie bardzo ich po-

waali, a i nasi równie, tem wicej, e yli w niezgodzie; bo

si Allegretti niegodnie obchodzi z Lorbachem, który go oska-

ra przed cesarzem, e carowi na wypadek wojny ze Szwecy
pomoc austryack wbrew instrukcyi obieca ^^^).

Wracali z komisarzami do Polski „spodziewajc si na-

grody i rozwodzili si nad szczodrobliwoci cara, jako do-

statkiem sobolów Allegrettiego sowito nad koleg udarowa,
przymawiajc si, e ich WKM. zniszczonych i bez grosza

bdcych w drodze wesprze bdziesz raczy" ^"). „Ale wprzód

u królowej zechc by, a potem u króla. W drodze wszdzie
publicznie odgraaj si, e Acheronta porusz na zrujnowanie

rzeczy naszych dobrze dysponowanych, a jeli w Polsce po-

parcia nie znajd, tedy u Ojców (Jezuitów) i rónych ksit
doki kopa pod nami zamylaj. Kiedybymy byli tego przed

wyjazdem naszym doszli, podobnoby im morzem, jako przyje-

chali, powraca kazano* ^*^).

Wróciwszy do Wiednia, oskarali si wzajemnie z wielk
zawzitoci, ale cesarz na podstawie relacyi swoich radców,

którzy Lorbachowi suszno przyznali (9/3 1657), postanowi
Lorbacha wysa z powrotem do Moskwy "2).

Królowa sprzyjaa elekcyi cara, dowodem tego listy Noy-
ersa^^^) i list kanclerza z prob, aby nie sprzyjaa elekcyi

„penej niebezpieczestwa dla Rzeczpospolitej i dla katolicyzmu,

bo unia kocielna z Moskw nie jest tak atwa do przeprowa-

dzenia, jak si komisarzom wydao i natrafi na przeszkody,
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o które si rozbiy starania cesarzy i papiey" ^**). Sta upornie

przy swojem wbrew wszystkim ^^^) i wyda (niewiadomo czy

drukiem, czy w licznych odpisach) „Zdanie" swoje o szkodh-

woci traktatu, dowodzc, e atwiej z Moskw ni ze Szwe-

dami wojowa i tómaczc swoje wystpienie, e uchway se-

natu (w czycy) nie mog o takich sprawach decydowa,
które zmieniaj i obalaj podstawy pastwa ^*^). Ale gdy przy-

sza wiadomo, e traktat ju zawarty, uznawa, e Rzeczpo-

spolita musi si stara o pokój ze Szwecy i Moskw ^*'), e
sojusz z Moskw jest konieczny „a co wiedzie, jeli to nie

przeznaczenie, aby te dwa narody jednym narodem byy. De-

spotyczne i wszechwadne byo panowanie Jagiellonów (na

Litwie), ale przez prawa i zwyczaje ojczyzny naszej popra-

wione i tu nie trzeba desperowa...; ebymy tylko tymi uka-
dami trzymali Moskw w zawieszeniu, odcilibymy Szwedom
nadziej traktowania z nimi" ^^^).

Król by niezdecydowany. Da wprawdzie pozwolenie na

elekcy cara, ale radby si by cofn. Zmienne jego serce

jak koo si obracao. Gdy otrzyma wiadomo, e moskiew-

scy zaproponowali komisarzom 16/10 odroczenie dalszych tra-

ktatów na kilka niedziel lub do pórocza ^^^), pisa do swoich,

wracajcych z pod Wilna ju po podpisaniu traktatu : „aby ta

limitacya cho do siedmiu miesicy przynajmniej stana, bo

wielu z pp. Rad naszych uwaaj wielkie trudnoci w elekcyi

cara samego" ^^"). Dwie relacye o zawartym traktacie doszy

go równoczenie dopiero 12/12. da ustnego sprawozdania

i rozkaza biskupowi Zawiszy, aby jak najprdzej do Gdaska
pospiesza ^po-

cign pod Gdask, rozporzdza wielkiem wojskiem,

ale drogi przed sob nie widzia, czsto spraw zasypia, lejce

wypaday z rki, konie rzucay si na wszystkie strony. Przy-

jemny i wygodny dla wszystkich ssiadów — gdyby nie handel

koron. Có za rónica midzy nim a Karolem Gustawem!

To by wonica! który w potnej doni trzyma kilkadziesit

koni silnych i strasznych, wskazujc im drog i nie hamujc
ich rozpdu. — —

Cikich przej doznaa póniej Rzeczpospolita i Moskwa

z powodu tej transakcyi wileskiej. Ale car Aleksy by prze-

konany, e mu si powiedzie zagarn bez dobycia broni

Warszaw, Kraków, Pozna, Gdask, a wspólnemi siami na-

wet Szwecy. Polsk uwaa za swoj wasno. Otrzymawszy
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wiadomo o szczliwem zakoczeniu traktatów, nakaza dzik-

czynne naboestwa w caem pastwie z odczytaniem hra-

moty w cerkwiach zgromadzonemu ludowi ^^^). Gosi zniesienie

unii kocielnej w Polsce, zwycistwo prawosawia... ale posików

dostatecznych królowi nie posa. Pozwalajc na krótki rozejm,

pragn trzyma Rzeczpospolit w zalenoci, przekonany, e
sejm pod groz wojny zgodzi si na wszelkie ustpstwa. Auto-

krata zrozumie nie by w stanie, e nieufno wywoana jego

postpowaniem, moe plany i nadzieje jego pogrzeba.

Wojna Brandenburska.
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OFENZYWA POLSKA.
JAN KAZIMIERZ W GDASKU.

Skupienie rozprószonego wojska po trzydniowej bitwie

warszawskiej nie przedstawiao adnych trudnoci. onierz nie

straci ochoty, oficerowie nie chcieh przyzna nieprzyjacielowi

zwycistwa.

Jan Kazimierz, opuciwszy stolic, spieszy do Kozielnicy

do zagniewanej ony, która postpowaniem swojem w czasie

bitwy pozyskaa serca rycerstwa. Jecha na Wark, bo droga

do Czerska zapchana bya wozami. Przeprawi si pod Gobiem,
piechot zostawi w obozie pod Koskowol, on wyprawi do

acuta, a sam z maym pocztem wraz z podkanclerzym kor.

do wojska konnego pod Okuniew wyruszy ^). „Wojsko nie

chciao i pod komend hetmanów, dao innych wodzów,

Czarnieckiego i Koniecpolskiego, i byoby lepiej — dodaje Bark-

mann — gdyby si to zaraz na pocztku, t. j. przed bitw,

stao" *). Gosiewski Litw dowodzi,

„Rozesano uniwersay po województwach na pospolite ru-

szenie; Wielkopolanom pod Uniejowem gromadzi si rozka-

zano. Wojewoda sandomierski ordynowany z dziesici puków
pieninych, do którego województwa wszystkie, co si sdz
w Piotrkowie, kupi si maj, a gdy si zgromadz, ku Gda-
skowi pójd. Czarniecki z Tatarami prosto na Pomorze ruszy,

a Litwini na Prusy ksice ^), bo ju Brandenburczyk nieprzyja-

cielem Rzpltej ogoszony *). Zawilne pospolite ruszenia zostawaj

przy królu z hetmanami kor. Marszaek w. k. otrzyma rozkaz

zbliy si do króla. Mia 1.600 piechoty, 2.000 jazdy i ciga
pienine chorgwie po leach bdce" O- wZda si by prze-
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raony — pisze Barkmann rezydent gdaski, który wraz z kró-

low w acucie przebywa — i bardziej swoj prywat ni
publiczn spraw stroskany. Mówi, e sam nie podoa, a chcc
mi wybada, powiedzia, e miasto nasze nie ma si czego

obawia, bo nieprzyjaciel tej samej religii, co nasza, a gdyby
by katolikiem, byby dzi królem, Rakoczy za nie przybdzie
z pomoc, chyba wezwany. Takie byy jego sowa" ^).

Król szwedzki znajdowa si w krytycznem pooeniu.
Moskwa wypowiedziaa mu wojn i wkroczya w poowie
czerwca do Ingryi i Karelii. Finlandya bya zagroona, car ze

100.000 armi ruszy do Inflant i w kocu sierpnia obieg Ryg.
Szwed, nie majc dostatecznych si na obron batyckich

prowincyi, zamierza na Polsk ruszy Kozaków, aby j zmusi
do pokoju, i ju z Warszawy wysa do Chmielnickiego, dajc
zwizku broni ^). Pragnc przecign szlacht na swoj stron,

rozesa manifest i uniwersay po województwach, aby posów
swoich na dzie 8,9 wysali celem zawarcia partykularnych

traktatów ^).

Chcia zaraz z pod Warszawy wraz z kurfirstem ruszy
na Zamo, uprzedzi Jana Kazimierza, zmusi do bitwy i po-

dyktowa pokój. Ale spotka si z uporem sprzymierzeca, który

pragnc pokoju-) nie godzi si na tak awantur, chocia go

Szwed chcia generalissimusem swojej armii mianowa. Mia
tego dosy pod Warszaw, gdzie móg w razie klski wszystko

utraci. Teraz flota holenderska staa pod Gdaskiem, Polacy

zawarli ukad z Moskw, a cesarz mia wolne rce ^°). Przytem
kurfirst by obraony na Karola Gustawa, a trudno da, aby
osobiste uczucia panujcych nie miay wpywu na ich postpo-
wanie. Stosunek wzajemny od dawna naprony zaostrzy si
w czasie tej wspólnej wyprawy. Przyjcie pod Zakroczymiem,

sposoby, jakiemi król stara si zagarn jego armi i wcieli

do swojej
;
postpowanie Wrangla, który w obozie brandenbur-

skim gra rol obraonego i dawa do poznania, e gotów wej
w sub kurfirsta, a z drwicej jego miny i lekcewacego
zachowania wida byo, e mia rozkaz pilnowa sprzymierzeca

i baczy na jego postpowanie, a wreszcie zarzut ze strony króla,

e kurfirstowi brak walecznoci ") — to wszystko napenio
serce sprzymierzeca oburzeniem.

Szwedzcy oficerowie przybierali ton protektorów i obroców,
a szwedzcy dyplomaci starali si za granic wzajemny stosunek

sprzymierzonych wypaczy, jakoby król z litoci broni i pod-
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trzymywa kurfirsta; zwycistwo pod Warszaw jedynie wale-

cznoci szwedzkiej armii przypisywali, wspominajc mimochodem

o posikach brandenburskich ^^).

Po bitwie warszawskiej zauway kurfirst, e Karol Gustaw

nie myli dotrzyma wszystkich zastrzeonych warunków i pra-

gnie go podstpem zrujnowa i zdepta. Postanowi si broni ^'),

i kiedy go król do pochodu pod Zamo namawia, wtedy on

nakania Szweda do zawarcia pokoju za porednictwem cesa-

rza ^*). Wyprawiono wic do Lublina za porednictwem posa

francuskiego propozycy zgody ^^). Szwed grozi, e wszystko

zniszczy, jeli do pokoju nie przyjdzie, a i kurfirst — pisze woje-

woda poznaski — „lubo bardzie troch odpisa królowi z wy-

mówkami, e zosta nieprzyjacielem ogoszony, przecie pragnie

pokoju i ksi Bogusaw list do mnie pisa, gorco mnie

zachcajc, abym do Warszawy traktowa przyjecha" ^0- Wy-
sany stolnik Giycki bez kredencyaów przywióz punkta

dodatkowe do uwzgldnienia przy traktatach pokoju, na które

odpowiedziano odmownie ").

Widzc niech kurfirsta do dalszej wojny zaczepnej i po-

równywajc marne swoje siy z potg króla polskiego, który

znów, jak mówiono, armi 40— 50.000 ludzi rozporzdza, wysa
Karol Gustaw brata swego do Prus, Duglasa do Inflant (ale go

wkrótce odwoa), a sam wyruszy 8/8 z jazd i 6 armatami do

Radomia, gdzie 12/8 stan i duszy czas przebywa, aby mie
na oku ruchy nieprzyjaciela ^^).

Szed za nim kurfirst z Wranglem a do Nowego miasta,

dalej nie chcia, i z 4 regimentami jazdy wróci do Zakroczymia

a std do Królewca, gdzie przyby 2/9. Spodziewa si, e po

bitwie warszawskiej bdzie móg samodzieln polityk prowa-

dzi. Sdzi si arbitrem wojny i pokoju i kaza bi pamitkow
monet, na której dwa ory w powietrzu walczce po nad po-

ncemi osadami po obu stronach szerokiej rzeki. W otoku napis:

opus hic erat arbitro, a na drugiej stronie : mox mox restingui

juvat i»).

Król szwecki, przybywszy do Radomia, napeni strachem

ca ziemi od Wisy a do kraców Wielkopolski, e bdzie

ponowny najazd i straszny ucisk nietylko od Szwedów, ale i od

Brandenburczyków. Ludzie gotowali sobie schroniska w lasach

i górach, pakowali si w drog do lska. „Uniwersay do

kupy szlachty zwoa nie mogy. Próno woa wojewoda kra-

kowski, próno Weiher w Rawie cnot przypomina : caa Wisa
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po lewym brzegu bez obrony zostaa i ju nam grób gotowali

Niemcy i Lutrzy w Wielkopolsce".

Tymczasem Szwed ciga zaogi z Iy, Ujazdu, Janowa i i.

Do Krakowa wysa posiki Wirtzowi i w tym celu sam do

Szydowa si posun. Pozna, Kalisz, Kocian, czyc, Zb-
szy postanowi opróni i odda kurfirstowi.

Komendant Warszawy, genera-major v. Biilow, otrzyma

rozkaz (11/8) dziaa zdobyte, kosztownoci i sprzty z paaców
królewskich wyprawi wod do Szwecyi ^°). Zniszczono wówczas

paac Kazimierzowskim zwany, mury kocioa i klasztoru PP.

Karmelitek zaczte przez Ossoliskiego i wiele innych gmachów.

Biilow opuci Warszaw 26/8 i cofn si na Zakroczym do

Torunia, gdzie obj komend.
W Radomiu stojc, postanowi Karol Gustaw rzuci Rako-

czego na Polsk, a Chmielnickiego na Moskw. Posom swoim

w Siedmiogrodzie rozkaza 12/8 punkta sojuszu z Rakoczym

niezwocznie spisa i podpisa. Ofiarowa ksiciu ca Maopolsk,
byle jak najprdzej wyruszy w pole ^i).

Do Chmielnickiego i do Wyhowskiego pisa z Radomia

17/8 Radziejowski, e król szwedzki zamierza „wraz z Kozakami

wojn na kogo innego (na Moskw) obróci", bo Polska ma
ju naprawd za swoje, lubo nic nie winna, ale i ci co winni,

u dobrze pokarani. Obiecywa, e król wyle komisarzów

na Ukrain, jak tylko przejazd bdzie bezpieczny, celem zawarcia

staej, nierozerwalnej ligi. Jeeliby za przyszo do jakich trak-

tatów, do czego jeszcze daleko, da Radziejowski plenipotencyi

od Chmielnickiego dla siebie i upewnia, e król, którego pro-

tekcya na wszystko si wojsku zaporoskiemu zawsze przyda, bez

interesów hetmana i wojska zap. z królem polskim godzi si
nie bdzie 22).

Do Lublina wysa posów francuskich ^'^) zapewniwszy ich,

e Polacy gotowi traktowa bez poredników. Spodziewa si
widocznie, e rozpoczte traktaty napeni podejrzeniem cara

i przyja moskiewsko-polsk rozluni, a zarazem wstrzymaj
Polaków na jaki czas od akcyi wojennej.

Take i do Koniecpolskiego, którego Karol Gustaw pragn
przecign na swoj stron, pisa Radziejowski 17/8, dajc
poufnej konferencyi ^^).

Listy te do Chmielnickiego i do Koniecpolskiego zosta}^

przez Czarnieckiego przejte, Szwedowi odesane i jakkolwiek

pisane z polecenia króla szwedzkiego, to jednak niektóre ustpy
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budziy podejrzenia i Radziejowskiego przy kocu tego roku do

wizienia zaprowadziy.

Przybywszy z Radomia do Zakroczymia, Karol Gustaw roz-

oy jazd swoj i kurfirsta na lee zimowe; pod owiczem
utworzy ruchomy obóz z 20 kompanii jazdy celem wybierania

kontrybucyi i obrony przeciw zagonom nieprzyjaciela; pod Ty-

kocinem zostawi pi regimentów Radziwiowi i Ridderhjel-

mowi celem odparcia Litwinów i Podlasian, a sam, wyprawiwszy

piechot pod Gdask, opuci 31/8 Zakroczym i przyby do

Fromborka (Frauenburga), gdzie 11/9 podpisa traktat zawarty

w Elblgu z Holendrami, który pooy koniec krokom nieprzy-

jacielskim, ale stosunek do Gdaska pozosta niepewny.

Pragn pospieszy do Inflant na ratunek swoich batyckich

prowincyi, ale wówczas Prusy, ku którym król polski z wielkiem

wojskiem si wybiera, pozostayby bez obrony, a kurfirst móg
go opuci, czego si najwicej obawia ^^). Po dugich naradach

postanowi w Prusiech pozosta, a do Inflant wysa posiki.

Nie traci nadziei, e usiowaniom posów francuskich po-

wiedzie si powstrzyma Jana Kazimierza.

Posowie francuscy Avaugour i Lumbres przybyli do Lublina

równoczenie z przyjazdem Lubomirskiego, który by bardzo

askawie przyjty. Byli zdziwieni, e Polacy w 12 dniach po

bitwie cignli wszystkie swoje siy 2®); byli oburzeni na Ka-

rola Gustawa, który ich zapewnia, e król polski pragnie tra-

ktowa bez poredników. Okama ich i skompromitowa ^^).

Mieli dug audyency 23/8. Powiedziano im, e ani król ani

ministrowie nie proponowali Szwedom traktatów bez porednictwa,

które jest konieczne dla zabezpieczenia egzekucyi traktatów,

z powodu obopólnej nieufnoci. Ale jako warunek rozpoczcia

rokowa dali, aby Karol Gustaw zoy deklaracy, e odda

wszystko, co zaj.
Posowie przedstawiali, e wiele traktatów szczliwie za-

warto bez porednictwa, e Szwecya nie moe przyj medyacyi

cesarza, skoro mu ju raz odmówia, tem wicej, e go podej-

rzywa, Dania za i Holandya zdeklaroway si za Gdaskiem
i nie mog by przyjte. Polacy stali uparcie przy swojem.

„Pragn widocznie zyska na czasie, czekaj na przybycie kró-

lowej albo na wiadomoci z Wilna. Traktat z carem, pokój

i liga przeciw Szwecyi zda im si korzystniejszy. Car da
sukcesyi, oni nie chc. Mymy ich w tem utwierdzali, aby si
z tem nie deklarowali ani carowi ani cesarzowi, bo wzbudz
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zazdro ssiadów, którzy nie znios tak wielkiej potgi jednego

lub drugiego : lepiej podchlebia i nie odbiera nadziei nikomu.

Przedstawialimy królowi i królowej, e traktat z Moskw nie

przeszkadza pokojowi ze Szwecy, chocia korzystniej ze Szwecy
przeciw Moskwie. Królowa nakonia senatorów, e kazali ko-

misarzom w Wilnie zwleka w sprawie ligi, owiadczyli jednak,

i nie mog wchodzi w traktaty ze Szwecy, dopóki nie bd
mieli pewnoci, e Karol Gustaw wróci wszystko, co zaj od

czasu zerwania rozejmu. Przedstawialimy im, e mogliby roz-

pocz traktaty bez wzbudzenia nieufnoci Moskali : niechby

wezwali do Lublina Benedykta Oksenstjern, który zosta w War-
szawie, a da sowo, e wróci jecem, gdy wyzdrowieje. Ten
przybdzie z penomocnictwem od Karola Gustawa. Albo

Wittenberga uy lub którego z sekretarzy uwizionych w Za-

mociu. Nie chcieli Polacy, bo sysz, e si carowi powodzi

w Inflantach i spodziewaj si posików od cesarza. Wysali tam

Morsztyna i rozkazali wojewodzie poznaskiemu i kasztelanowi

wojnickiemu, którzy s na granicy lska, rusza do Wiednia

w razie, gdyby bya nadzieja dokoczenia. Królowa nas zape-

wniaa, e to tylko zwyka liga w celu obrony Polski bez za-

pewnienia sukcesyi. Protekcya Gdaska i handlu na Batyku
ze strony Holandyi i Danii utrzymuje Polaków w uporze. Obu-

rzeni na kurfirsta owiadczyli, e z wasalem traktowa nie

myl — dowiedzielimy si jednak, e ofiaruj mu znaczne

korzyci, byle odstpi Szwedów. Wyjechalimy z Lubhna 11/9

i przybywszy do Fromborka (Frauenburga) 25/9, gdzie król

konferowa z kurfirstem i zacz wtpi o jego staoci, przed-

oylimy zaraz wieczorem niektóre punkta naszej negocyacyi,

ale tylko ogóowo, chcc go przygotowa, iby go deklaracya

Polaków zbytnio nie poruszya. Dopiero nazajutrz powiedzielimy

mu wszystko w wyrazach jak najogldniej szych. Przyj to spo-

kojnie, powiedzia, e si musi naradzi ze swoimi i z kurfirstem,

ale wida byo na jego twarzy trosk i zdziwienie. Gównym
jego celem byy zawsze Prusy, przykroby mu byo opuszcza,

co ju posiada, a mao nadziei, eby mu Polacy t prowincy
ustpi chcieli, bo uwaaj, e dobro i bezpieczestwo pastwa
na niej polega. Z drugiej strony, prowadzc z uporem wojn
z Polsk, moe straci Ingry i Inflanty, osobliwie gdy si
cesarz przeciw niemu owiadczy. Kanclerz Oksenstjerna równie
bardzo niezdecydowany, da nam do zrozumienia, e króla

wstrzymuje wzgld na reputacy, gdyby po tylu wydatkach
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i zwycistwach opuci Polsk jak zwyciony bez satysfakcyi

w sposób tak niezwyczajny i bezprzykadny. Mówi, e król

ma nowego przyjaciela w Rakoczym i w Kozakach. Zwracahmy
uwag, e sutan nie pozwoli Rakoczemu a han Kozakom. Cze-

kamy rezolucyi, która nastpi po konferencyi z kurfirstem

w Badze. Ten przeraony Moskw i wojskiem litewskiem".

„Bitwa pod Warszaw okrya króla wielk saw, ale zysku

mia tyle tylko, e wojska jego mogy trzy tygodnie sta w Wiel-

kopolsce. Zburzy tam wiele zamków i cign zaogi, tylko

w Krakowie pozostawi wiksz, aby zaprzta Polaków i po-

zyska Rakoczego. Posowie holenderscy zawarli traktat ze

Szwedami i objli nim Gdask, dla którego otrzymali neutral-

no, ale to miasto nie chce z tego korzysta, pragnie podziela

los Królestwa i ofiaruje porednictwo ^^). Po dugim namyle
posa nam król przez Rosenhahna odpowied na deklaracy

Polaków w Lublinie : e pragnie traktowa ze wszelkiemi formal-

nociami i w poczeniu z kwesty restytucyi zaboru, ale na-

zajutrz cofn t deklaracy, mówic, e nie chce zrywa przed-

wstpnychukadów, ale bdzie czeka pomylniej szych wypadków.
Holendrów nie chcia dopuci do porednictwa, aby nie obrazi

cesarza. Przedstawialimy potrzeb pospiechu, poniewa Polacy

ukadaj si z cesarzem i z carem — ale napróno. Nastpnie
wezwawszy do siebie Lumbresa zaklina go, aby powiedzia

otwarcie, jakie zamiary maj Polacy na Prusy, bo król i królowa

bezdzietni nie wiele si tem interesuj".

„Polacy twierdz, odrzek de Lumbres, e ich przodkowie

walczyli 300 lat z Krzyakami o Prusy, a oni sami dzi nie mniej

maj odwagi, aby je odebra. Tego si domagaj nietylko sprawy

handlowe, ale take bezpieczestwo Wielkopolski i Mazowsza,

gdzie nie ma twierdz. Kanclerz litewski Radziwi powiedzia,

e nikt nie pozwoli podern sobie garda, a król i królowa

owiadczyli, e raczej ustpi Polsk temu, który Prusy odzyska,

niby si ich mieli zrzeka" ^9).

W jak rozpaczliwem pooeniu si znajdowa, wiadczy
instrukcya uoona dla posów do Chmielnickiego. Ofiarowa

hetmanowi zap. klejnot ze stroju ony swojej wartoci 6.000 ta-

larów, a Wyhowskiemu drugi wartoci 4.000 talarów; proponowa
uni ze Szwedami jako jedyny ratunek dla Kozaków, bo gdyby

Szwedzi pokonani zostali, wówczas Polacy zczeni z Tatarami

i z Moskw pogodzeni z atwoci Kozaków podbi bd mogli.

Obiecywa, e si z Polsk godzi nie bdzie bez zgody i zado-
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wolenia Kozaków, a gdyby hetman pragn zaj niektóre wo-

jewództwa graniczne, król gotów mu pomaga. Prosi hetmana,

aby skoni Tatarów do zerwania z Polsk a zczenia si ze

Szwecy, a gdyby znalaz dobre chci, moe im obieca 400.000

talarów, na zastaw i zakadników ^^).

W czasie pobytu posów francuskich w Lublinie wysa
Jan Kazimierz Czarnieckiego za Wis, a wraz z nim 9 puków
lekkich i cz ordy ^i), „aby nieprzyjaciela infestowali i eby
tem snadniej województwa do niego si gromadziy" ^^). Stary

lew nie wybiera sobie onierzy, wzi, co mu dano, ale umia
ich zay. Tatarzy szli z wielk ochot pod jego dowództwem.

Stanwszy nad Wis 19/8 '^^) pod Kazimierzem ^^) powicali
swoje buczuki w wodzie; popi ich w witecznych szatach

modlili si z wrzaskiem, rzucajc przeklestwo na wszystkie

strony wiata. Wróby ich, z 8 ziarnek grochu i z 4 strza w krzy
uoonych, wypady pomylnie i orda z okrzykiem Allah je

Allah! przesza rzek wpaw w 3 miejscach, nasi za ni dosy
szczliwie, e tylko trzech ludzi utono ^^).

21/8 Czarniecki by ju pod Radomiem, skd wyda do

województwa krak. uniwersa, w którym donosi szlachcie, e
wysany zosta przez króla z kilkunastoma pukami i z pewnymi
ord krymskich hufcami, eby wypadajcych z miast i fortec

Szwedów gromi i swawol ich poskromi, a e do rk jego

doszy szwedzkie uniwersay d. d. 11 i 12 sierpnia z Krakowa,

które s zmylone, jakoby od króla szwedzkiego przyszy, bo król

szwedzki i kurfirst cofaj si do Prus — prosi i napomina,

aby tych wszystkich, którzy te uniwersay miej roznosi po

miastach brano, wizano i do wojska JKM. prowadzono. „Kto-

kolwiek za skrycie lub jawnie Szweda zabije lub gow zabi-

tego dostawi, taki wedug stanu swego mie bdzie nagrod
i do wojennych komisyj i zapat bdzie nalea. Take, który

wiadomo przyniesie prawdziw do uczatowania tych drapie-

ców, ze szkatuy mojej nagrod otrzyma. Nadzieja w Bogu, e
za miesic wykorzenim tych wiata rozbójników" ^^).

Posawszy królowi jeca (Grocholskiego) i znalezione przy

nim listy, które Karol Gustaw i Radziejowski do Chmielnickiego

wyprawili 3^), pisa 28/8 z Radomia, e nie znalaz tam ju
króla szwedzkiego, ale e si spodziewa nazajutrz dogna go,

jakkolwiek Szwed maszeruje caymi dniami, aby si schroni

do Torunia, a stamtd do Malborga, bo si obawia, e Gdasz-
czanie z Holendrami maj zamiar oblega t twierdz *^).
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Otrzymawszy wiadomo, e Fryd. Poter, stary onierz,

adjutant Wittenberga, prowadzi z Krakowa do Torunia z wiel-

kim konwojem liczne wozy naadowane upami i ony oficerskie,

które si do Szwecyi dosta ciciay, zaszed mu drog pod Strze-

meszn VU mili od Rawy. Szwedzi bronili si zawzicie przez

trzy dni, ale otoczeni ze wszech stron do szcztu zniesieni

zostali 28/8. Twierdzili, e konwój liczy 500 koni, a Polacy,

e 500 lego na placu, a 300 zabrano do niewoli ^^).

„Co nie polego, dostao si w rce Tatarów, którzy zmor-

dowanych ju Niemców napadszy, jak czeczotki na lepie ich

brali, jednych ywcem chwytajc, drugich kadc na placu, tak,

e z muszkietem w rku aden z nich, o tej porace dajc zna,

do króla szwedzkiego nie przyspia. Midzy nimi w taborze

i biaych gów nie mao byo, to Tatarzy rozebrali, a nasza

hoota tabor zrabowawszy, nie le si w nim poywia, bo ró-

nych dostatków w nim nie mao byo, pienidzy, sreber i innych

galanteryi. Z wojska przecie kilku w tej potrzebie zabito, kilku-

dziesit postrzelono, ale i samemu Czarnieckiemu dostao si

w nog" ^^). Na nieszczcie, zaraz potem ciko zachorowa *^).

Niebezpieczestwo mino — pisze wojewoda poznaski 30/9 —
ale jeszcze saby ^*).

Tatarzy obcieni upem wrócili do Kazimierza, gdzie most

budowano i gdzie sta Koniecpolski w obozie, Subhankazi-Ag

i ord pozosta w pobliu majc *^). W tym czasie przybya tam

królowa wracajca z acuta. — W jej oczach Tatarzy jak na

bazarach konstantynopolskich sprzedawali jeców zabranych

w niewol. Najdrosza kobieta bya za 300 dukatów do wzicia.

Kupiono kilka z litoci. Królowa chciaa wszystkie wykupi

i odesa rodzinom. Gdy ofiarowano Tatarom za mao, batoyli

je, aby wzbudzi lito kupujcych, a mczyznom gowy ucinali.

Bya midzy niemi bardzo pikna dziewczyna, któr w podarunku

hanowi; da zamierzali. „Królowa wykupia dzi dosy adn
Szwedk za 1.200 franków; barbarzycy grozili, e j zgwac,

jeeli jej kto prdko nie wykupi. Nie wiele ju pozostao, bo

wszystkie nasze panie za przykadem królowej wykupuj je

i puszczaj wolno" **).

Klska Potera bya dla Szwedów nie miem wspomnieniem

;

dla Wielkopolski natomiast miaa nie mae znaczenie, bo poru-

szya ca szlacht. Bya tak gonem i jaskrawem oznajmieniem

o przybyciu Czarnieckiego, jak gdyby kto dziesi tysicy smol-

nych beczek zapali i jakby wszystkie dzwony w Wielkopolsce
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na jeden raz uderzyy. Wic szlachta z pobliszych województw,

z pod Sieradza, Inowrocawia, zacza si gromadzi do Weihera,

wojewody malborskiego, któremu król powierzy komend
w Wielkopolsce, wysawszy mu w posiku starost bohusaw-

skiego *0- Posypa si ochotnik, zwaszcza, e król szwedzki

rozesa z Torunia uniwersay, eby z fortec Wielkopolskich

zaogi szwedzkie ustpiy miejsca brandenburskim ^% a kurfirst

wyda edykt z uwiadomieniem o zajciu czterech województw

w Wielkopolsce *^).

Weiher, któremu król rozkaza, aby „przybywa do Piotr-

kowa z wojskiem, przeznaczonem na pewn insz imprez" *^),

oblega Kalisz, broniony przez Sadowskiego, znanego z oblenia

Czstochowy. Donosi 18/9, e kurfirst wyprawi na osadzenie

Wielkopolski 6.000 swoich, zaczem i Kaliszowi zechce da od-

siecz, gdzie takowej potdze, eby miao pospolite ruszenie

wytrzyma, wtpi, i prosi o posiki *^). Ruszy pod Kahsz

wojewoda podlaski Opaliski, zebrawszy okoliczn szlacht, nie

baczc na swój wiek podeszy. Wysa podjazd pod Kocian,

pod Osiecznem party szwedzk 200 ludzi ogarn i wyci ^^)

okrom kilku jzyków, od których si dowiedzia 10/9, e Wrzesz-

czowicz idzie w 1.000 rajtaryi ^0 na rekonensans pod Kalisz,

a pod Poznaniem 5.000 brandenburskich stoi. Opaliski, majc
zaledwie 500 przebraszych, ustpi pod Kalisz, gdzie si po-
czy z wojewod kaliskim Grudziskim i obaj ruszyli na tego

zawoanego rabusia, który w drodze szala, pali i upi Górk,
Gosty, Poniec a nawet klasztor w Kobelinie ze szlacheckimi

depozytami. — Ale gdy w Lubrzu (niedaleko remu) po rozko-

szach dnia odpoczywa, przerwa mu sen Grudziski, bo dowie-

dziawszy si od chopów, e tam tylko 200 rajtarów przy Wrzesz-

czowiczu, cho ich byo przeszo 800, nie waha si uderzy,

majc tylko 300 ludzi przy sobie. Podpali wie, rzuci si z fury
na 60 koni stray obozowej i razem z nimi wpad do obozu,

Szwedów w trwodze pozrywanych srodze siecze, do Warty pdzi

i topi, bo nie mieli czasu dosi koni, a niewiadomi miejsca

w bota si rzucili, których chopi okoliczni wywóczc, dobijali.

Pado ich 437 ^'^). Major brandenburski z trbaczem ywcem
wzity. Sam Wrzeszczowicz ukry si w kopie mierzwy, gdzie

go chopi znaleli i kijami zabili i tam pozosta midzy 15—20

wrzenia nie pogrzebany ^^). Wojsko za brandenburskie, które

pod Derflingerem szo ku Kaliszowi na Gniezno i Skoki, zosta-

wiwszy zaogi w Poznaniu i Midzyrzeczu, kino ku Toruniowi ^*).
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Obaj wojewodowie, podlaski i kaliski, poczyli si z Wei-

herem pod Kaliszem i rozpoczli oblenie, które jednak leniwo

i nie energicznie prowadzono ^^). Weiher prosi o posiki, po-

niewa kurfirst wprowadzi do Wielkopolski 6.000 ludzi ^^) i za-

chodzia obawa, e zechce da odsiecz Kaliszowi.

Jan Kazimierz siedzia w Lublinie, dokd wezwa by
królow z powodu przybycia posów francuskich. Konferowa

z senatorami w sprawie traktatów z Moskw. Stamtd wysa
sw rzeteln rezolucy do Wilna. Zgadza si na sukcesy

i adopcy carewicza, jeeli Moskwa zechce t spraw oddzielnie

traktowa. Wysa do Chmielnickiego, dajc pomocy "). Nato-

miast przygotowania wojenne szy powoli. „Lenistwo jest nasz
ruin i chocia o tem wiemy, nie ma sposobu ani nadziei po-

prawy. Jak tylko mamy wytchnienie, zabija si czas bankietami

i topi si w winie wszystkie przykroci ubiege i trosk o przy-

szo" ^^).

Nareszcie wysawszy Gosiewskiego z Tatarami ku Prusom

Ksicym ^% wyruszy król z królow równoczenie z posami

francuskimi 11/9 z Lublina '^"). Przeszed most pod Kazimierzem

i czeka w Inowodziu nad PiHc na wojsko, które si groma-

dzio*^^). onierze dali zapaty, ale ich uspokojono obietnicami.

Królow wysa do Wolborza. Marszaek kor., poróniwszy si

z królow, wzi cz wojska pod Kraków ^^\ a sam król po-

sun si do Rawy, gdzie czeka na pospolite ruszenie zawilne,

ruskie, woyskie, lubelskie. Województwom wielkopolskim,

które Kalisz oblegay, kaza poczy si ze sob ^^).

Mia wojska koronnego 24.000, piechoty 4.000 i 1.200 dra-

gonów i wstrzymywa si z decyzy, czy do Wielkopolski czy

do Prus obróci, a bdzie mia wiadomo od Gosiewskiego,

który z wojskiem litewskiem (10.000) poszed na Prusy Ksi-

ce, wziwszy konnych kwarcianych 1.000, Tatarów 30.000(?)

i pospolite ruszenie pockie i podlaskie z okohczemi ziemiami^*).

Na radzie senatu w Lublinie powzito w najwikszej ta-

jemnicy uchwa: wpuci wojska do pomorskich posiadoci

kurfirsta, król za mia z drug czci wojska z pospolitem

ruszeniem i z armat sta nad Noteci, aby — jak pisa Go-

siewski — z dwóch stron uderzy na kurfirsta i zmusi go do

odstpienia Szwedów ^^).

2/10 stan król pod czyc «''), wysawszy przodem ka-

sztelana czyckiego z dragonia, który zaj odrazu klasztor

Bernardynów tu pod miastem, gdzie staa zaoga szwedzka i bran-
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denburska z komisarzem Boninem ")» wysanym przez kurfirsta

na objcie w zarzd województw wielkopolskich, odstpionych

ksiciu przez króla szwedzkiego.

Komendant twierdzy Czajmek ^^) (?) wezwany do poddania,

tumaczy si, e kurfirst, jego pan, rozkaza mu broni miasta —
zaczem ustawiono baterye, wybito wyom w murach i nie ba-

wic si, ochotnikom i piechocie do szturmu kazano (4/10), który

trwa trzy godziny bez skutku, bo wyom wybito wysoko i nie

mona si byo dosta. Zatrbiono ju na odwrót, kiedy Grodzicki

genera artyleryi wywali bombami bram i wpad pierwszy wkby
ognia, a za nim wojsko królewskie. Nieprzyjaciel cofn si do

zamku, podpaliwszy miasto, gdzie tylko wielki koció i konwent

zakonnic zostay. Wielki ogie wstrzyma na chwil naszych,

którzy popadszy w wcieko, rzucili si w pomienie i mor-

dowali bez opamitania, a przedewszystkiem ydów, bo ci po-

magali zaodze. Do spalonych i wymordowanych liczono do

4.000. W tem zamieszaniu Wolf, dworzanin królewski, kaza
gromadzi mae dzieci ydowskie, nawet na pó spalone i chrzci

je. Wezwano zamek, do poddania na dyskrecy. Na zapytanie,

jaka to dyskrecya, odpowiedziano, e król ofiaruje ask cudzo-

ziemcom, ale buntowniczych poddanych ukarze, a przedewszyst-

kiem komendanta Czajmeka, szlachcica z Prus ksicych. Nie

chcieli si na to zgodzi, zaczem nasi napeniwszy wirem g-
bok fos, podstpili pod mury i przez trzy dni dobywali zamku,

rzucajc bomby i granaty. Zaoga zoona z 8 kornetów kawa-

leryi i 4 kompanii dragonów, przewanie Polaków pod komend
Lackiego aryanina, bronia si przez trzy dni — wreszcie Polacy,

którzy stanowili poow garnizonu, podnieli bunt... Prusacy

chcieli si broni, ale cudzoziemcy (Szwedzi) i onierze Lackiego

zmusili ich do ulegoci i o 2 po pónocy wysali do króla

z owiadczeniem, e si poddaj na dyskrecy. Czajmek twier-

dzi, e wadza jego z przybyciem Bonina ustaa, Bonin za nie

chcia by uwaany za komendanta. Jeden i drugi bali si kary

za spalenie miasta. 500 ludzi wyszo z zamku bez broni i rzu-

cili sztandary do nóg królewskich. Król askawy obdarzy ich

wolnoci pod warunkiem przysigi, e przez rok i 6 niedziel

nie bd walczy przeciw niemu. Zapewniono ycie Prusakom ^^),

którzy przysigli, e nigdy walczy nie bd. onierzy wcielono

do szeregów wojska królewskiego, poczem król, zostawiwszy

zaog w zamku, zwin obóz, straciwszy wicej ludzi, ni przy

zdobyciu Warszawy i wielu oficerów ranionych '"). Bonin, przy-
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siga zwizany i z jak sekretn misy wyprawiony, uda si

na Pomorze i by nastpnie gorcym zwolennikiem przymierza

kurfirsta z królem polskim ").

Wiadomo o upadku czycy rzucia postrach na garni-

zony szwedzkie, które opuszczay miasta i umykay do Prus

do gównej armii Karola Gustawa '2).

Z pod czycy 5/10, za rad senatu i w porozumieniu

z pospolitem ruszeniem, wyprawi król Jan Kazimierz do komi-

sarzów swoich pod Wilnem kategoryczn rezolucy, pozwalajc

na sukcesy i elekcy cara pod ratyfikacy Rzeczypospolitej

na najbliszym Sejmie zoonym w grudniu 1656, a najdalej

po Nowem lecie '''•^).

Z pod czycy szed król na Gogów do Bydgoszczy, któr

Szwedzi oprónili, wysadziwszy zamek w powietrze ^^). Tu

w obozie, w porodku armii, otoczony senatorami, przyjmowa

posa carskiego, wysanego na zwiady z prob, aby si król

nie jedna ze Szwedami. Zaproszony na uczt dwie mile od

miejsca posuchania, podejmowany wspaniale z caym orszakiem

zoonym z 40 osób — aby mia co opowiada o potnej armii

polskiej — prosi, aby przy królu „pludrów" t. j. ludzi w stroju

niemieckim nie byo, a napiera si jecha do Gdaska, ale mu
nie pozwolono.

W czasie marszu ^^) trymfowao wojsko dwa razy, raz

z powodu zwycistwa Gosiewskiego, drugi raz z powodu oswo-

bodzenia Kalisza, cho kapitulacyi Kalisza rozliczne wzgldy
wyzyska nie pozwoliy.

Gosiewski na czele jakich 20.000 Tatarów i Litwinów '«)

odniós zwycistwo nad Szwedami i Brandenburczykami 8/10

pod Prostkami w powiecie leckim w Prusach ksicych.
Kurfirst, obawiajc si z tej strony najazdu, zostawi na

granicy wojsko pod wodz Waldecka , Sparra i Walrada.

Waldeck, poczywszy si z jazd (600 koni) Bogusawa Radzi-

wia, stan w Marburgu (Johannisburg) i tam dowiedzia si,

e si Gosiewski zblia z zamiarem uderzenia na g, a Sapieha

znajduje si w pobliu. Skary si, e wojsko brandenburskie,

chorobami i dezercy zdziesitkowane, liczy tylko 1.400 ludzi

i prosi o posiki. Zaj z Radziwiem pozycye pod Wsoczem,

5 mil od Harburga, 5 mil od gu, 5 od Wizny, 4 od Rajgrodu

i kaza robi kozy i zwozi drzewo na mosty, aby si móg
na wszystkie strony dosta do nieprzyjaciela ").
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cignwszy posiki szwedzkie i brandenburskie, a syszc,

e Gosiewski idzie na g, wysun si naprzeciw niego nad

rzeczk Pis pod Prostki i wezwa w nocy Radziwia, który sta mil
od niego po za rzeczk. Ten przyby o 8 rano. Czekali na przy-

bycie oddziau Walrada oddalonego o mil. Wczesnym rankiem

rozpoczy si utarczki. Gosiewski kaza Tatarom przej rzeczk

mil powyej Waldecka, który zaraz wysa regiment kawaleryi

(100 ludzi), oraz oddzia dragonów, aby broni przeprawy. Tym-
czasem orda, znalazszy dogodne miejsce, przebya rzeczk

w bród i odcia tych ludzi, oraz oddzia Walrada od Waldecka,

który by zmuszony wyprowadzi ca armi, aby umoliwi
przybycie posików. Wtedy Gosiewski rzuci si na niego ze

wszystkich stron. Opanowa okopy, które nie byy dostatecznie

bronione i w trzech miejscach sforsowa przejcie przez rzeczk.

Strach pad na nieprzyjaciela, dziaa (byo ich 6), przy których

byli Litwini, ucieky w las, trzy regimenty pruskie poday ty,

co byo powodem, e Bogusaw Radziwi i genera-major Israel,

odcici, dostali si w rce Tatarów. „Ja sam — pisze Waldeck—
nie mogc swoich ludzi zmusi do ataku, znalazem si wród
Tatarów i Polaków, skd mi aska Boska cudem uratowaa.

Bagae, na które si tuszcza rzucia, ratoway naszych tak, e,
jak sdz, nie straciem wicej nad 200 ludzi. Ale odgos tej

klski i najazd nieprzyjacielski — to waniejsze. Orda zabraa

jakie 1.000 jeców, palia dokoa i byaby ruszya do Królewca,

gdybym si nie by spotka z bratem, idcym do mnie z dwoma regi-

mentami piechoty i z czterma regimeentami kawaleryi, których nie-

przyjaciel spotka tego samego wieczora, ale cichaczem umknli"'^).

Zabrano znaczne upy, 6 armat i dwa wozy sztandarów.

W rce tatarskie dostao si 2.000 jeców wojennych, 5—6.000

suby i 400 kobiet").

W bitwie brao udzia 6 regimentów szwedzkich Israela,

pukownika Amersteina, pukownika Pethera, pukownika Tauba
i dwa regimenty braci Enghel, oraz regimenty brandenburskie

Waldecka, ksicia Weimarskiego, Priinela, Kannenberga i regi-

ment Walrada ^"), którym dowodzi Klingsport. Nie wiele ich

pado ^0, bo w pobliskie lasy uchodzili, Khngsport w nocy um-
kn z 500 ludzi ^^), Priinel zabity przez wasnych onierzy,
mody ks. Weimarski strza tatarsk lekko raniony uszed ^^),

pukownik Rosa z wielu innymi zgin ^^).

W rce tatarskie dostao si blisko 80 oficerów, pomidzy
nimi ks. Bogusaw Radziwi 8^)

;
genera Israel, pod którego
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dowództwem Karol Gustaw rozpocz sub wojenn i nauczy-

cielem swym nazywa, pukownicy bracia Enghel, pukownik-

major Koch, baron niemiecki i dwóch majorów ^^).

Wszyscy poszli w jasyr do Krymu (jasyr do ordy nalea),

okrom Bogusawa Radziwia, ranionego ciko w gow.
Prowadzi go pó mili przy koniu syn Gazyagi, nie wiedzc,

kogo schwyta. Pozna go pachoek Wojniowicza i uwiadomi
swego pana, który zaraz w 40 koni przypadszy, odebra ksicia

gwatem Tatarom i do Gosiewskiego zaprowadzi. Hetman kaza
ksicia cyrulikowi opatrzy, chocia wielu nastawao, eby
zdrajc na miejscu ubi. Tymczasem nadszed z wojskiem ksi
Micha Radziwi, podczaszy WXL. i wzi brata do siebie. Po-

stanowiono odesa jeca do twierdzy na wieczne wizienie,

Tatarom za ofiarowano 3.000 dukatów *')» a na zastaw szlachcica

Gnoiskiego, na co si zgodzi nie chcieli, spodziewajc si
znaczniejszego okupu. Subhankazyaga, obraony tym postpkiem

Gosiewskiego, opuci go z ca ord, oskarajc Polaków

o pogwacenie sojuszu i wróci obciony upem do Krymu ^^),

pustoszc po drodze ^^), zostawiwszy hetmana bez posików.

Tym sposobem ujcie ksicia zamiast poytku przynioso na-

szym nie mao szkody. Pozosta w obozie Gosiewskiego, dawszy

sowo, e nie ucieknie ^"). Owiadczy przed caem wojskiem, e
nie dobrowolnie, ale z musu do Szwedów si uda i e nigdy prze-

ciwnego umysu i serca przeciw królowi i Rzpltej nie chowa
i raczej ycie ni wierno ku Ojczyz'nie i królowi gotów by
postrada. Dostawszy si do niewoli, obawia si kary i wysa
listy do królowej, do prymasa i do senatorów, proszc o wsta-

wiennictwo ^^). Wieziono go w lektyce za wojskiem, ale i tu

pachokowie w lesie zasadzeni zabi go mieli, tylko go ludzie

ks. Michaa obronili ''O-

Strach wielki pad na Królewiec, a wikszy na Frauenburg.

Król szwedzki i królowa spdzili noc na odzi ^^), ale w cztery

dni potem Szwedzi powetowali swoj klsk. Karol Gustaw kaza

zaraz Steenbockowi, którego na odsiecz Rygi wysa, poczy
si z Waldeckiem, Dorflingiem i Spaarem i nie przyjmowa

bitwy, dopóki wszyscy nie bd razem. Steenbock, zczywszy
si z Jakóbem de la Gardie i z Waldeckiem w Rostemborku

(Rastenburg), wysa podjazd i dowiedzia si, e Gosiewski stoi

cztery mile od niego i e Tatarzy go odeszli, obraeni z po-

wodu ksicia Radziwia. Ruszy wic naprzód, ale Gosiewski

cofn si i w pobliu Olecka przeszed granic, palc wszystko
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za sob. Szed za nim Steenbock w 9.000 ludzi i w mili od

Olecka dowiedzia si, e Polacy pod Filipowem. Postanowi

próbowa szczcia i zostawiwszy wozy i bagae, ruszy z jazd
i wyborow piechot, przeby lasy drog uciliw i wier mili

od Filipowa ujrza stojcych w bojowym szyku Polaków przed

wwozem i zerwanym mostem na trzsawiskach. Landgraf

Hessen - Homburg i pukownik brandenburski Gortzke prze-

szedszy moczary, uderzyli pierwsi. Nadszed Steenbock, ustawi

dwa dziaa na wzgórzu, aby chroni Landgrafa w potrzebie

i wstrzymawszy impet Polaków, piechot swoj z czterma dzia-

ami i cae lewe skrzydo przez wwozy przeprowadzi i na

Gosiewskiego 12/10 uderzy, który po krótkiej bitwie cofn si,

nim Sulzbach z prawem skrzydem uciliw drog nadcign.
Stracili nasi 500 ludzi, nie liczc rannych, wozy wszystkie,

których byo niewiele i kilka sztandarów. Midzy jecami zna-

laz si jeden pukownik (Dukliski) — ale Bogusaw Radziwi
wzity pod Prostkami umkn ^*). Pocig nieprzyjacielski noc

przerwaa, bo bitwa po poudniu si rozpocza, poczem wojska

szwedzkie i brandenburskie cofny si oddzielnie ku Wile,
gdzie Horn rozprószy Mazurów ^^).

Nieszczliwa ta bitwa, a raczej potyczka, uspokoia i omie-
lia kurfirsta, a utrudnia traktaty wileskie ^^). Gosiewski, który

mia zamiar powtórnie na Prusy uderzy, gotowa si Bire
dobywa, czego te w pocztkach nastpnego roku dokona").
Po drodze „czata jego 2/11 zniosa jeden puk nieprzyjacielski,

kilkuset trupem pooywszy, a 150 ywcem wzia, inni si roz-

pierzchnli, za którymi wysany chory wokowyski, porucznik

wojewody wileskiego, drugi puk, zczony z uciekajcymi,

wyhaasowa z wielk nieprzyjaciela szkod ^3)", a sam Gosiewski

wróci i zawar rozejm z kurfirstem w Wierzboowie 8/11.

Wkrótce po zwycistwie pod Prostkami (8/10) i porace
Gosiewskiego pod Filipowem (12/10) otrzyma król polski wiado-

mo o kapitulacyi Kalisza, wanej dla nieprzyjaciela twierdzy,

w pobliu lska. Zostawi by to miasto opiece Wielkopo-

lan '^), a wojewodzie malborskiemu nakaza, aby tam „zostawi

ludzi wyprawionych w zastpstwie pospolitego ruszenia" ^*'"),

a z reszt wojska ruszy na Nako celem zczenia si z armi
królewsk. Ale wojewoda pragn wprzód zdoby Kalisz, tern

wicej, e Derfling, genera kurfirsta, idcy na odsiecz, na wie
o losie Wrzeszczowicza i o upadku czycy, uszed na Gniezno
i Skoki w stron Torunia ^"O? aby nie straci kontaktu z kurfirstem.

Wojna Brandenburska. 6
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Sadowski, gubernator Kalisza, zwtpiwszy o posikach,

kapitulowa. Oblonym zapewniono amnesty, zaodze pozwo-

lono wyj z twierdzy ze wszystkimi bagaami pod warunkiem

pozostawienia skarbów kocielnych. Armaty wraz z amunicy,

z wyjtkiem dwóch dzia, miay pozosta w miecie, jeców
wymieniono. Jako gwarancy spokojnego odejcia Sadowski da
zakadników, których konwój polski mia odda pod samym
Toruniem ^''^). Garnizony z Naka i innych miejsc ucieky, prócz

Zotowa, ale „i ten swawolnej hooty nie uszed dyskrecyi" ^°^).

Wojewoda malborski Weiher ruszy do króla z wojskiem, zosta-

wiwszy Opaliskiemu, wojewodzie kaliskiemu, milicy 4.000 pa-

choków ^^^\ których Wielkopolanie zamiast pospolitego ruszenia

postawih, „bo ci lejsi i posuszniejsi" ^^^). Opaliski zostawi

cz milicyi anowej przy fortecach, a sam w 18 chorgwi,

zasignwszy jzyków, e 500 wybranej rajtary i kurfirsta idzie

z prowiantem ku Poznaniowi, zajecha ich pod Siln i rozgromi,

e ich mao uszo, bo niewiadomi miejsca w bota uchodzili,

a pachocy kwatery nie dawali, tylko obersta jecem wzili. A e
Derfling w tym czasie wpad do Wielkopolski, zniszczy Prze-

ment, gdzie wyci bezbronn ludno i zaj Babimost, Opa-

liski ruszy w posiadoci kurfirsta i pod Midzyrzeczem i Za-

strowem ziemi pustoszy ^°^). Pad strach na margrabstwo i na

Pomorze; ludno za Odr uciekaa, porzuciwszy domy i dostatki.

Matka kurfirsta, zagroona w swojem ksistwie Krosie-

skiem, prosia wojewod poznaskiego, aby si wstawi za ni
do króla ^•^O- Król zezwoli na neutralno ksistwa ^^^). Zaczem

Grzymutowski, kasztelan poznaski, który ju niszczy now
Marchi i napdzi strachu Frankfurtowi i Berlinowi, musia si
cofn. Opaliski zakaza rabowa, dajc od matki kurfirsta,

aby garnizony z Wielkopolski zwiedzione zostay ^°^).

Kurfirst, który jak wspomniano, dowiedzia si, e król

zamierza wpuci wojsko na Pomorze, rozkaza Witgensteinowi

i radcom swoim w Berlinie stara si o bezpieczestwo Marchii

i przyrzec Polakom, e stamtd adne nieprzyjacielskie kroki

nie zostan podjte ^^*'). Skary si przed cesarzem, prosi kur-

firsta saskiego, aby na obron Marchii przysa wojsko cyrkuu

górno-saskiego. Ale ten po mierci ojca nie mia czasu zajmo-

wa si t spraw i tylko listownie króla polskiego przestrzega,

ale Brandenburczyka zapyta, jakie ywi zamiary, zebrawszy

tak liczne wojsko ^"). Do deputacyi Rzeszy we Frankfurcie n/M.

nadeszo ju 1/10 pismo z dolno-saskiego okrgu, zwracajce
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uwag na niebezpieczestwo najazdu polskiego *^'). Posa fran-

cuskiego prosi kurfirst o list do króla, aby tene odstpi od

zamiaru niszczenia Pomorza i Marchii, bo by to oburzyo ksit
Rzeszy — a biskupa warmiskiego wezwa do poredniczenia

ugody "3).

Jan Kazimierz, otrzymawszy przestrog od kurfirsta saskiego,

i w nadziei, e Brandenburczyka na swoj stron przecignie,

zmieni plan, opracowany i uchwalony w Lublinie, i zamiast

puci wojska na kwatery do Pomorza i Marchii ^^*), obieca

wstrzyma najazdy ^^^) i ruszy na Chojnice.

Nie chcia si narazi ksitom Rzeszy. Tómaczy si
we Frankfurcie i oskara kurfirsta, ale pose polski (And.

Morsztyn) nie doczeka si odpowiedzi. Niektórzy ksita byli

zdziwieni i radzili posowi, aby pouczy króla si odpiera

si ^1**). Gdyby — dodaje Rudawski — Opaliski posun si
w gb Marchii, byby przerazi Berlin i odzyska Pozna.

Szlachta Prus Królewskich ladem Wielkopolan wtargna
do wschodniego Pomorza a do Supska, stolicy biskupiej

ksicia Ernesta Croy i Aresco, i nie maego strachu mieszkaców
nabawia, spaliwszy kilka wsi i miasto Kulmesberg w odwet za

wycieczki szwedzkie z pod Schifelbein i"). Odwoa ich groz'ny

uniwersa króla, który chcia zachowa przyjazne stosunki z ce-

sarstwem "^).

Tymczasem Wielkopolanie zawarli z komisarzami stanów

Marchii, których kurfirstowa wysaa, dwumiesiczny rozejm:

W tym czasie zaogi z Poznania i Kociana miay by cignite,

zaogi z Midzyrzecza i Zbszyna oraz z innych pomniejszych

twierdz miay zaraz ustpi, a komisarze mieli si stara, aby

kurfirst ten ukad potwierdzi i stara si prdko o zgod z Rze-

czplt ii»). Kurfirst udawa oburzonego tym sojuszem, ponie-

wa Stany wkroczyy w jego prawa. W Chojnicach zamkn
si na imi szwedzkie ksi Jan Jerzy Anhalt ^^o) w 600 ludzi

Szwedów ^21), ale le opatrzony "'-). Król da 23/10 od ksicia

odpowiedzi, w jakim celu przyby do Polski, trudzc si z tak

daleka i radzi mu, aby ustpi, jeli si nie chce do Krymu
przejecha.

Miasto odpowiedziao, e zoyo przysig królowi szwedz-

kiemu, a choby si podda chciao, garnizon nie pozwoli.

Anhalt owiadczy, e przyby uczy si sztuki wojennej i nie

sdzi, e bdzie musia obrazi króla, bronic twierdzy, któr

mu król szwedzki powierzy. Widzc jednak, e Polacy gotowi
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do szturmu, aby zniszczy i zrabowa miasto, postanowi si

podda, tómaczc si niewiadomoci, e król osobicie pod

Chojnicami dowodzi. Wyszed z miasta 31/10 ze swoim pukiem

i z dwiema armatami, konwojowany 6 mil do Pomorza ^^^). Na
poegnanie król go zaprosi na obiad ^**), wysawszy do niego

obu hetmanów. Z pod Chojnic ruszyo wojsko do Gdaska ^*0-

W tym czasie Jaskólski, idc do króla wzdu Wisy, spotka

si z modym Konigsmarkiem, który w 200 ludzi — poowa ofi-

cerów — szed do króla szwedzkiego. Rozbi ten oddzia do

szcztu, przyprowadzi 20 oficerów, a mody Konigsmark, ratujc

si, rzuci si wpaw i uton. Lanckoroski goni wozy szwedzkie

napenione upami do Pomorza, odebra upy i spali znaczn

liczb wsi ^^^). Oddziay polskie pustoszyy Pomorze, upiy
miasta, paliy wsie, a pachocy na wzór Tatarów dotarli, jak

mówiono, do Szczecina i zabrali 4.000 woów ^2"). Mody czowiek,

niejaki Micha, zebrawszy oddzia, odebra Szwedom kilka

miejscowoci i przyprowadzi jeców królowi, za co otrzyma

patent na zacigi ^*^).

Pod Chojnicami dowiedzia si król, e Gdaszczanie wzili

do niewoli starego Konigsmarka, feldmarszaka i namiestnika

w Bremie i Werden. Ten wielki rabu, postrach miast hanzea-

tyckich, zebrawszy w Niemczech wielkie skarby, ofiarowa, jak

mówiono, Karolowi Gustawowi pi milionów na zastaw Bremy,

a teraz wezwany przez króla na pomoc, wypyn z Wismaru

do Pogi z piciu statkami i jedn szkut obadowan 600 nowo-

zacignitymi Szkotami. Przez trzy dni sta na kotwicy w po-

bliu Gdaska z powodu przeciwnych wiatrów. Gdy si pokazay

okrty gdaskie, wysane na zwiady, Szkoci zmusili wiolarzy

pyn do portu, gdzie ofiarowali miastu swoje usugi i donieli,

e Konigsmark niedaleko na kotwicy. Wysano zaraz dwie ga-

lioty i dwie szkuty. Feldmarszaek rozkaza kapitanowi przeci
liny i puci si na pene morze, mimo zapewnie, e z tym

wiatrem tylko do Gdaska dosta si mona. Na wyrany roz-

kaz zerwano kotwic i okrt przy gwatownym wichrze popyn
wprost do Gdaska. Otoczony ze wszystkich stron, dosta si
w rce Gdaszczan z ca zaog, z armatami i 100 cetnarami

prochu 19/10 ^29) i z sekretarzem francuskim Courtainem. Obaj

rzucili swoje kasetki do morza, które wyowiono i znaleziono

wane papiery i plany wojny z cesarstwem. Feldmarszaka,

który z alu zachorowa, zaprowadzono do Mindy, gdzie siedzia

do zawarcia pokoju "°). Inne statki umkny do Piawy "^).
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Król szwedzki, który wówczas wraz z on we Fromborku
bawi, zapaka, kiedy mu doniesiono o ujciu Konigsmarka,

a wkrótce potem o mierci kanclerza Oksenstjerny 2/11 ^^2)^ mó-

wic, e go Bóg karze, odbierajc mu dwie podpory pastwa "3).

Jan Kazimierz ruszy do Gdaska, spodziewajc si, e tam

rozczy kurfirsta ze Szwedami i zmusi Karola Gustawa do po-

koju. — Ale wojsko byo niezadowolone, e mu odebrano kwa-

tery na Pomorzu i nadzieje pomsty i upu.

Obóz zaoono pod gowem (Langenau), pótory mili od

Gdaska, a król w niemieckim stroju na wilczastym koniu

z ministrami, senatorami i oficerami 12/11 o godzinie dziewitej

przez Nowe ogrody Wysok bram wjeda wród huku armat

i dzwonów i okrzyków ludu "*) do tego potnego miasta, które

niedawno dao nowy dowód swej niezwruszonej wiernoci, gdy

ofiarowan sobie i porczon przez Holendrów neutralno od-

rzucio, pragnc podziela los króla i Rzeczypospolitej. To te
kanclerz koronny, odpowiadajc na powitanie syndyka, zoy
imieniem króla zaszczytne owiadczenie, i w tern jedynem
miecie pastwo znalazo ochron przeciw gwatom, tyranii

i chytrej zdradzie strasznego nieprzyjaciela ^^^). „Przy innych

bogatych upominkach prezentowali Gdaszczanie królowi jeca
swego, feldmarszaka Konigsmarka, gubernatora Pomorza szwec-

kiego, starego upiec, który Karolowi Gustawowi odda znaczn
cz skarbów swoich na wypraw do Polski, jako na zyskowne
przedsibiorstwo. Tego Jan Kazimierz mile przyj i pocieszywszy

go, we wszelakim dostatku i poszanowaniu chowa rozkaza ^'^)".

Nazajutrz przed poudniem z kwatery swojej przy Dugim
Rynku, naprzeciw Juncker-Hof (w jednej z kamienic po prawej

stronie ryciny), szed pieszo do fary, a potem do kocioa Czar-

nych mnichów, skd wyszedszy obiadowa publicznie. Raczono
go po królewsku huczn muzyk z trbami i kotami wród
huku dzia i okrzyków ludu.

Zada od miasta 200.000 z. na od dla wojska, stojcego

w pobliu. Gdaszczanie odpowiedzieli, e 200.000 ofiaruj

w podarunku, jako dowód przywizania, wojska si nie boj,
byleby karnoci przestrzegano ^^^). Jako tego dnia obwoano
po wszystkich ulicach, aby wszyscy oficerowie i proci onierze
przed zamkniciem bram wracali do obozu. Gdaszczanie prosili,

aby król pomóg im odebra twierdz Gow, co im obiecano.

Sta w tej twierdzy i dokoa niej feldmarszaek Duglas i fura-

ujc, pldrowa ca okolic. Postanowi Wis z pod Gdaska do
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zatoki Fryskiej odprowadzi zapomoc wbitych palów, zczo-
nych potnymi balami, i statków zatopionych, napenionych

kamieniami. Ju raz próbowali Szwedzi tego dokona, ale si
im nie powiodo, poniewa próbowali przebi grobl i zatopi

Gdask kp, której mieszkacy paci kontrybucyi nie chcieli.

Ale gdy z wiosn Wisa wystpia i wiksz cz kpy zalaa,

zarazem otwara sobie drog do naturalnego oyska, mimo
wszelkich przeszkód i oporu, a grobl naprawiono ^^^).

Zamiar królewski, aby zaraz (14/11) uderzy na nieprzy-

jaciela, spez na niczem, bo Szwedzi mieli si na bacznoci

i nadesza wie, e si przeprawiaj pod Grudzidzem, aby da
królowi pole ^^^). Tymczasem most, który pod Grudzidzem
stawiali, zosta dwa razy przez kry i burze zerwany.

Od tego czasu stao wojsko nieczynne. Nie pierwszy to raz

Jan Kazimierz trzyma gromadne wojsko dla parady przy boku

swoim i teraz da upust swemu upodobaniu w akcyi dyploma-

tycznej, która ca jego uwag pochona — bo na sam wie
o zamierzonym pochodzie do Gdaska rozpoczy si ze wszyst-

kich stron przygotowania i zabiegi do rozpoczcia rokowa.
Król duski wysa posa swego Roseninga i wraz z po-

sami holenderskimi ^^^) nakania do zawarcia pokoju. Posowie

francuscy starali si o to wszelkiemi siami, pragnc Szwedów
wyprowadzi z Polski do cesarstwa ^^^). Karol Gustaw udawa
gotowo do rozpoczcia rokowa, aby da wojsku odpocz,
przygotowa si do nastpnej kampanii i doczeka si wkro-

czenia Rakoczego. Na dowód swej szczeroci wysa do Gdaska
wraz z posem francuskim kanclerza swego Oksenstjern ^*^).

Kurfirst pragn natychmiast rozpocz ukady, aby ratowa
Marchi i Pomorze od zniszczenia. Widzc sabe siy szwedzkie,

nie chcia sobie zamyka drogi do zgody z Polsk ^^^) i karmi
Polaków obietnicami.

Sdzono, e król polski pragnie pokoju i gromadnem woj-

skiem zamierza poprze swoje dania. Pisa bowiem z Byd-

goszczy 21/10 do Avaugoura, e i on niczego bardziej nie pragnie

tylko uczciwego pokoju, ale z uwzgldnieniem swoich sprzy-

mierzeców ^*^). A jednak nie mia zamiaru godzi si ze Szwe-

dami, skoro zapewni sowem królewskiem cara, e ze Szwecy
pokoju nie zawrze. Raczej przypuci trzeba, e stajc pod

Gdaskiem, spodziewa si rozerwa sojusz kurfirsta z Karolem

Gustawem. Wida to z ustpstw, jakie robi, pozwalajc matce

kurfirsta na neutralno Ksistwa Krosieskiego, oraz na ukad
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stanów wielkopolskich ze stanami Marchii. Zakaza szlachcie po-

morskiej wkracza i niszczy Pomorze kurfirsta, a zgadzajc si

na rozejm Gosiewskiego, pisa do króla duskiego, e hetman

polny zamierza tym rozejmem rozczy kurfirsta ze Szweda-

mi ^^0- Marya Ludwika czstymi listami perswadowaa mowi,
aby si jak najprdzej godzi z kurfirstem, który, jak twierdzia,

nie móg si spodziewa, aby mu Szwedzi dotrzymali przyrze-

cze i obawia si ich ssiedztwa w Prusach Królewskich ^'^^).

Kurfirst ze swojej strony skary si przed posami holen-

derskimi, bawicymi w Gdasku, na najazdy Polaków do Prus

i Marchii, podczas, gdy on wszelkiemi siami stara si o pokój,

i prosi tyche posów, aby króla do pokoju nakaniali i starali

si, aby Polacy najazdów zaniechali "'). Do króla wysa Hover-

becka i ks. Nowiejskiego, kanonika Warmiskiego, „opowiadajc

swoj inklinacy do traktatów i wyrozumiewajc jego intencye".

Kanonika odprawiono z tem, e jeeli kurfirst chce traktatów,

musi wprzód odstpi Szwedów ^*^) ; i posano mu z Gdaska
paszporty dla jego posów "").

Francuscy posowie pragnli przedewszystkiem pogodzi

króla ze Szwedami, obiecujc, e Karol Gustaw zwróci wszystkie

zabory, i powiodo im si zjedna sobie stronników, a w pierw-

szym rzdzie kanclerza kor. Ten wbrew intencyom króla, który

pragn ligi z cesarzem i oglda si na posiki austryackie,

obstawa za pokojem ze Szwecy, a wojn z Moskw i nie waha
si rozrzuca skrypta anonimowe, wykazujce szkodliwo trak-

tatów rozpocztych z carem. Niechtny cesarzowi, ywi nadziej,

e kurfirsta pozyska z pomoc Bogusawa Radziwia ""), któ-

remu król zapewni amnesty ^").

Litewscy senatorowie pragnli ligi z Moskw, a wojny

ze Szwecy, opierajc si na tem, e król na podstawie uchway
senatu wysa niedawno swoim penomocnym komisarzom wy-

sanym na traktaty z Moskalami, deklaracy, w której zgadza

si na danie cara i na wspóln wojn ze Szwedami i kur-

firstem.

Senatorowie koronni pragnli generalnego pokoju z Moskw
i ze Szwecy razem.

Król by niezdecydowany, jak dowodz hsty jego do ko-

misarzów penomocnych, a wreszcie owiadczy, e woli pokój

ze Szwecy ni z Moskw, ale Prus nie odda, choby mia 100

lat wojowa, bo oddawszy Prusy, Rzeczpospolita byaby w wie-

cznej zalenoci od Szwedów ^^^). Do cara wysa Ignacego
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Bkowskiego, a za nim Szumowskiego celem prolongowania

rozejmu, co si powiodo ^^^).

Francuzi prosili, aby sprowadzi on do Gdaska ^^^), na

co król zezwoli. Spodziewali si poparcia z jej strony. Królowi

szwedzkiemu przedstawiali atwo dokoczenia traktatów. Avau-

gour donosi mu z Gdaska 15/11, e Polacy widocznie spokor-

nieli, gdy godz si na wymian i oszacowanie jeców ^^^).

Karol Gustaw da mu penomocnictwo do zawierania po-

koju ^^'*); kurfirsta zapyta, czy yczy sobie jako wspólnik bra
udzia w preliminaryach czy sam zaatwi si z Polakami ^^^),

a Maryi Ludwice przesa zapewnienie bezpieczestwa i rozkaza

Banerowi powita j w Czuchowie ^^^). Pozna j by w Paryu
i bardzo mu si wówczas podobaa *^^).

Jan Kazimierz by zmczony swoj wasn niedecyzy

i walk stronnictw, która i w obozie odgos znalaza. Wszyscy
byli niezadowoleni, wszyscy narzekali. Dokucza brak monety,

a sejmu trudno byo zoy ^^^). Wojsko stojce bezczynnie

zaczo radzi o sobie i powzio myl podniesienia konfederacyi

i zapacenia sobie odu dobrami tych, którzy ojczyzn zdradzili.

Korespondencya wojewody poznaskiego, który wówczas

w Wiedniu traktowa o posiki cesarskie, a uwiadomiony by
niewtpliwie o wszystkiem, daje niejakie wyobraenie o stosun-

kach ówczesnych w Gdasku. Wojewoda nie ufa podstpnym
obietnicom szweckim i francuskim, e Karol Gustaw zwróci

zabory
;
pragn zgody z kurfirstem, radzi traktowa ze stanami

Prus Ksicych. Obawia si porednictwa kurfirsta midzy
Szwecy a Moskw, ale najbardziej tego si obawia, eby wojsko

nie podnioso konfederacyi i nie zaczo zajmowa dóbr odstp-

ców, „boby to byo straszn rzecz, gdyby decyzya i definicya

zdrady przy wojsku zostawaa "^)''. Majc trzykro liczniejsze

wojsko, ni je mieli Szwedzi z kurfirstem, naleao je przede-

wszystkiem zatrudni; energiczna akcya wojenna w czasie

ukadów niezliczone korzyci przynie moga.
Nie potrzeba dowodów, e w wojsku polskiem panowao

oburzenie z powodu takiego prowadzenia wojny, ale i miasto

byo zaniepokojone, bo prócz 1.000 ludzi królewskich, którzy

próbowali odzyska Gow, adnej nie otrzymao pomocy. I stao

si, co si zazwyczaj dzieje, e wród sporów i starcia sprzecz-

nych interesów i odmiennych zapatrywa politycznych, w braku

jednolitego kierunku, najwaniejsza sprawa zesza z oczów.

Czas mija, nieprzyjaciel si wzmocni.
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W tern, wród najgortszych zabiegów i niespokojnego

oczekiwania senatorów polskich i rady miasta Gdaska, posów
cudzoziemskich i agentów dyplomatycznych Holandyi, Danii,

cesarza, a przedewszystkiem francuskich i kurfirstowych, którzy

ustpienie Szwedów z Prus i poczenie broni przeciw Mo-

skwie obiecywali, — przyniesiono królowi poczt 12/12 z uwia-

domieniem, i penomocni komisarze polscy zawarli z moskiew-

skimi w Wilnie traktat, przyznajcy carowi sukcesy w Pol-

sce i obietnice elekcyi w biecym roku, i e na podstawie

tego traktatu „obaj monarchowie z obu stron wojowa mieli

ze wspólnym nieprzyjacielem z królem szweckim i z kurfirstem

ksiciem pruskim, jeeli si ten królowi polskiemu i Rzpltej nie

upokorzy i bdzie pomaga królowi szwedzkiemu i z tyme królem

szwedzkim z obojej strony zgadza si nie wolno".

W tyme czasie (prawdopodobnie) przysza wiadomo
z Wiednia, e cesarz 1/12 porzuci swe neutralne stanowisko

i obieca pomoc przeciw Szwecyi i kurfirstowi.

W takich warunkach rokowania z Karolem Gustawem
mogy by prowadzone tylko pozornie przez wzgld na Francy,

Holandy, Dani i kurfirsta.

Avaugour, wróciwszy z Gdaska 16/12, przywióz królowi

szwedzkiemu deklaracy Jana Kazimierza: aby Francya, cesarz

i Dania poredniczyli i zarczyli pokój, a król szwedzki aby zaraz

na wstpie zoy owiadczenie, e odda wszystko, co zaj.
Gdyby za sdzil, e mu nie przystoi skada takiego owiad-
czenia, dano, aby wysa do Gdaska Benedykta Oksestjern

z którym Polacy obiecali traktowa, zarczajc, e po trzech

dniach, czy ukady dojd, czy nie, wolny powróci. W czasie

ukadów obaj królowie z Moskw godzi si nie bd, a zawarty

pokój obaj zaprzysign. Z kurfirstem oddzielnie Polacy traktowa
chcieli, nie pozwalajc, aby buntownicy i zdrajcy traktatem zo-

stali objci. Zgodzono si w kocu, aby wstpne owiadczenie

króla szwedzkiego, e odda wszystkie zabory, byo sowne i se-

kretne "2).

Posowie holenderscy przedstawiali Karolowi Gustawowi,

e byle Prus ustpi, pokój z atwoci przyjdzie do skutku.

Od Polaków dali, aby i oni zaraz na wstpie zrzekli si
Szwecyi i Inflant, a wtedy Karol Gustaw zgodzi si odda Prusy,

ale Polacy zgodzi si na to nie chcieli ^^^).

Kurfirst stara si równie nakoni Szweda do odstpienia

Prus Królewskich. Przedstawia mu, e obaj s za sabi, aby po-
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kona nieprzyjaciela, Rakoczego pomoc wtpliwa, car grony,

cesarz gotów Polsce pomaga, pokój z Dani niepewny, Ho-

lendrzy staraj si o przewag na Batyku, Gdaska nie zdo-

bdzie, a bez tego miasta Prusy cae ledwie zaogi wyywi
potrafi. Polacy nie oddadz Prus, choby si Turcyi podda
mieli, a choby raz i drugi zostali pokonani, zwycistwa mae
bd miay znaczenie, podczas gdy jedna klska Szwecyi grozi

niebezpieczestwem i zachwieje tronem Karola Gustawa ^**).

Karol Gustaw pouczy nawzajem kurfirsta, e Polacy, za-

warszy ugod z carem, traktuj podstpnie; przekona go, e
Rakoczy i Chmielnicki wkrocz niebawem do Polski, i postanowi,

nie zrywajc ukadów z Janem Kazimierzem, uderzy i zniszczy

go pod Gdaskiem. Wojsko mia wypoczte i nowymi zacigami

wzmocnione. De Lumbres i Trebuk, sekretarz króla polskiego,

wysani naprzeciw królowej, donieli mu, e Lanckoroski

i szlachta z caem wojskiem, obraeni na Jana Kazimierza,

opuszczaj obóz, e midzy królem, senatorami i wikszoci
szlachty niezgoda, e król i niektórzy panowie postanowili po

zawarciu pokoju dobra Opaliskiego, Grudziskiego i innych,

którzy si w czasie najazdu szweckiego z nieprzyjacielem po-

czyli, skonfiskowa, a ci, dowiedziawszy si o tem, pragnliby

usun króla i wybra innego, przychylnego dla Szwecyi ^^^).

W tych warunkach kurfirst odnowi ze Szwedem i da mu
pienidze ^*'^), które na mocy traktatu labiawskiego zoy
by powinien (20.000 talarami w 40 dniach, a 100.000 w 6 ty-

godni). Or wic mia rozstrzygn spraw — tylko, e Wisa
trudn bya do przebycia. Silne mrozy trway od 27/10 do 5/12,

potem wielka odwil do 15/12, wreszcie mrozy do 6/1, poczem

odwil i czas agodny. Dopiero 19/1 chwyci mróz, ale cay
czas nie byo niegu i"). Karol Gustaw próbowa przej pod

Gniewem 6/12 zamarznit Wis ^^^), ale z powodu odwily
nawróci i kaza most pod Grudzidzem naprawia, a sam za-

mierza do Torunia, aby przeszkodzi poczeniu Gosiewskiego

z królem polskim ^^^)
; zmieni jednak plan, gdy si dowiedzia

o buncie w obozie polskim, i wojsko na kwatery rozoy pod

Tczewem ^^o).

Jan Kazimierz ciga coraz wicej wojska. Próbowa na-

reszcie zaj Grudzidz, a nastpnie Tczewo, ale zosta ze strat

odparty "^). Akcya bya spóniona, wojsko stao nieczynne,

zaczem karno si rozprzga, a w kocu bunt ogarn cay
obóz. onierze skaryli si na gód nieznony, chocia, przy
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umiarkowanem szafowaniu zapasów, staoby ich na dziewi
z gór miesicy. Ale jakie zapasy starczy mogy — pisze Ru-

dawski — ludziom, którzy w jednej godzinie wszystko spoy
umiej. Z drwinami przyjmowali obietnice i perswazye. Gupia
wojna — mówili — siedzie bezczynnie na mrozie. Nie ma co

je : dwie sowy na rosó, lisi ogon z barszczem, gowizna wilcza,

wdzone drzewo, motyka z polewk, kobyla grzywa po tatarsku,

kruk warzony po hiszpasku, cepy przysmarzane z niemiecka...

Wreszcie nadszed czas, kiedy hetman Potocki wystpi zrad
i prob o odpraw caego wojska na zimowe lee — a król,

obawiajc si konfederacyi wojskowej, pozwoli na dwa miesice.

Zaledwie wojsko polskie opucio obóz, król szwedzki po

zamarzej Wile wstpuje na opuszczone stanowiska i wyprawia

Steenbocka za odchodzcymi. Zamierza, jak mówiono, pochwyci
królow polsk jadc do Gdaska (jak mu doradza Lumbres),

sdzi bowiem, e atwiej bdzie z par królewsk zamknit
w Gdasku dokona traktatów, lub trzymajc w rku królow
dyktowa warunki pokoju "2).

Marya Ludwika gotowa bya do wyjazdu 7/12, tylko cze-

kaa na konwój ^"). Stefan Czarniecki, powstawszy z cikiej
choroby, mia j prowadzi do Gdaska. Pena ufnoci do swego
przewodnika, „przebya niebezpieczn drog z nieustraszonem

sercem", pisze naoczny wiadek; „a gdy jej dano zna, e nie-

przyjaciel napad po zadzie idcy tabor wozowy, a Czarniecki

z cer, któr ma zawsze weso i nieustraszon i umys jedna-

kowy tak w najpowaniejszej sprawie jak w artach, obracajc si
rzeko tu i ówdzie, rozporzdzajc wszystko sprawnie, zbliy
si do karety królowej i prosi, aby raczya pospiesza do naj-

bliszej kwatery, królowa ruszy z miejsca nie chciaa, a
wszystkie jej damy i dworscy przejechali "O-

Przybywszy do Chojnic, spotkaa Wrangla wysanego przez

Steenbocka, który jej wrczy paszport, obiecujc bezpieczestwo

przejazdu; ale ona dowiedziawszy si o ustpieniu wojska pol-

skiego, posuchaa rady Czarnieckiego i postanowia wróci ^'^).

Wranglowi kazaa da 1.000 z. w podarunku.

W sam wigili Nowego Roku o pónocy dano zna Czar-

nieckiemu, e na wojsko polskie, cofajce si w nieporzdku
z pod Gdaska, uderzyli Szwedzi ; wpadli take na oddzia ksicia

Winiowieckiego, który spoczywa bez stray, jak w czasie po-

koju, i uciekajc w popochu, zaalarmowa Chojnice "'').
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„Czarniecki o pónocy stan przed królow z doniesieniem,

e musi ruszy z pomoc, i prosi, aby si nie obawiaa, gdyby

Szwedzi chcieli uderzy na Chojnice i do adnych akordów

z nimi przystpowa nie kazaa".

— „Jed WM. z bogosawiestwem boskiem — odpowie-

dziaa spokojnie — i bd pewien, i si tu nie poddamy atwo.

Doczekam tu WM. i")".

Kasztelan postanowi odci odwrót nieprzyjacielowi, który

si cofa pospiesznie. Goni uciekajcych a do Czuchowa, 300

trupem pooy, wzi trzy sztandary i znaczn liczb jeców "^),

wród których byli Francuzi, ale ci za staraniem królowej uwol-

nieni zostali *^0.

W poudnie przybyli wraz z Czarnieckim hetmani, zafraso-

wani, gdy w czasie napadu znaczne straty ponieli ^^^).

Radzili królowej, eby z nimi wracaa — ona za wyka-

zywaa im nieodzown potrzeb, eby wojsko wracao i wypro-

wadzio króla z Gdaska ^^0? bo Polska zagroona najazdem

Rakoczego. Perswazye jej na nic si nie zday. Wojsko doma-

gao si odu, a e nie moga tylko 30.000 reichsguldenów

wyliczy, zadaa od Czarnieckiego sowa honoru, e jej nie

odstpi ^^*), a sama „przez dwa dni od 6 z rana do 9 wieczorem

ustawiczne rady i konferencye z wojskowymi odprawowaa.

Oficerowi i onierze przedniejsi, perswazy i racyami jej wzru-

szeni, ofiarowali si na wszelkie przy posuszestwie królowi

niebezpieczestwa i odwagi pod komend Czarnieckiego ^^^y.

„Obiecaa, jak powiadano, tym ludziom, którzyby poszli z Czar-

nieckim, 100.000 talarów twardych ze skarbu swego i aseku-

racy na tork sw podpisan daa, kadego nietylko rotmistrza,

ale i towarzysza upraszajc, aby si z tej okazyi wojennej nie

wymawiali. Wic jednym natenczas sia obiecywaa, a potem

nic nie daa, drugim za, osobliwie ze starszyzny, sia dobrego

uczynia ^"'^y. Hetmani poegnali królow, tumaczc si niepo-

hamowan niesfornoci onierza.

Ju byli odeszli, gdy ich Czarniecki do królowej zawróci

i owiadczy im szorstko i bez ogródki, e dotychczas posuszny

ich rozkazom, obecnie zmuszony jest wbrew ich woli pospiesza

tam, gdzie woa sumienie i dobro publiczne. Niech dadz o-
nierzom do wyboru odej lub zosta pod jego komend, skoro

sami nie chc, czy nie umiej rozkazywa.

Ostrzega go z umiechem Potocki w krótkich sowach, jak

starcowi przystao, e królowa zostanie bez konwoju, bo wszyscy
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odejd, jeli wbrew woli hetmanów zechce onierzy zatrzyma

przy sobie.

A gdy Czarniecki obstawa przy swojem daniu, hetman

zniecierpliwiony wyczekujcem milczeniem królowej, powiedzia:

Rób, co chcesz, ja nie mog duej w czasie pónej zimy trzy-

ma w obozie onierza, którego Rzeczpospolita mojej pieczy

powierzya.

Majc pozwolenie hetmana, Czarniecki rozda midzy zna-

czniejszych wojskowych 30.000 guldenów i odebra 6.000 najdziel-

niejszych ludzi Potockiemu, który, zymajc si na to uszczu-

plenie swojej wadzy, ruszy z powrotem, konwojujc z reszt

wojska królow ^^% niespokojn o los ma.
W kilka dni po odjedzie królowej i Czarnieckiego, król

szwecki poczywszy si z Aschenbergiem pod Tuchol, zmusi
Winiowieckiego, stojcego w Chojnicach, po trzechdniowem

obleniu, do kapitulacyi. 300 piechoty wczy do swoich sze-

regów, oficerów wzi do niewoli ^^*'). Cz piechoty schronia

si z niema strat do Gdaska. W tym samym czasie zajli

Szwedzi na krótki czas zamek Grabiny (Grebin). Komendant,

majc tylko 60 ludzi, kapitulowa, pozwolono mu z broni w rku
wróci do Gdaska ^^')-

W tych warunkach zaproponowa podstpny Karol Gustaw
kongres przy udziale szweckich spzzymierzeców, t. j. kurfirsta,

Rakoczego i Kozaków, celem zawarcia pokoju za porednictwem
Francyi; ale da, aby wpierw wypuszczono Wittenberga

i innych jeców z Zamocia i uniewaniono pretensye do Be-

nedykta Oksenstjerny, który wbrew swojej woli zosta w War-
szawie zatrzymany. Z polskiej strony mia na kongres przyby
kanclerz Koryciski i inni przedtem naznaczeni komisarze

;

z szweckiej Benedykt Oksenstjerna, prezydent Bjoerklau z feld-

marszakiem Wranglem i Schlippenbachem ^^^). Gdy Polacy

odrzucili te propozycye (nie licujce z obowizkami w obec

cara i cesarza), Szwed zostawi pod Gdaskiem Duglasa, który

ca okolic pldrowa i stara si ponownie odprowadzi Wis
do Fryskiej zatoki. Protestowali holenderscy posowie przeciw

temu zamachowi na wolny handel i dali interwencyi kurfirsta,

ale napróno, bo kurfirst spodziewa si, e jego Piawa zyska

na tem, gdy Gdaszczanie port utrac ^«^).

Tymczasem Karol Gustaw odby 15/1 konferency z kurfir-

stem, który, dowiedziawszy si o wkroczeniu Rakoczego i Kozaków
do Polski, zerwa wszelkie stosunki z Rzeczpospolit i posta-
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nowi zawrze ze Szwedem drugi traktat w Brunsberku mimo
przedstawie stanów pruskich "°).

W tym czasie wielkiego niebezpieczestwa i grocego
rozkadu w Polsce, kiedy Rzeczpospolita najbardziej rzdu i pra-

wowitego monarchy potrzebowaa, któryby kupi ludzi koo
siebie, Jan Kazimierz, odcity od swoich i zamknity, pozostawa

z ministrami i senatorami na asce i dyskrecyi Gdaska. By
oblony, trudno si byo dosta do niego ^"). Szwedzi w Choj-

nicach przecili wszystkie drogi, wojsko go porzucio, o zamia-

rach Czarnieckiego prawdopodobnie nie wiedzia.

Czarniecki liczy 6.000 ludzi, odwanych, przewanie
ochotników. Na szczcie mia wolne rce, nie podlega niczyim

rozkazom, ale nie mia dostatecznej siy, aby pokona Szwedów
na pozycyach pod Gdaskiem. Przebi si do miasta i zamkn
si wraz z królem, nie byo jego zamiarem. Powzi inny plan,

chcc wyprowadzi króla z Gdaska, nie naraajc ukoronowanej

gowy na adne niebezpieczestwo — i okry si niemierteln

saw. Akcya jego wojenna budzia powszechne zdumienie.

Zanim wyruszy z Chojnic, rozpuci wie, e majc
znacznie mniejsze siy, ni je mia w istocie, zamierza wkroczy
do Prus Ksicych.

„Czarniecki — pisa Karol Gustaw do kurfirsta w dniu

zajcia Chojnic — ma 224 chorgwi, idzie bez bagay z naj-

lepsz jazd. Zamierza poczy si z Wojniowiczem i z Litwi-

nami i z ca si uderzy na was. Widziano go w drodze do

wieca. Niech ci Bóg strzee przed nieszczciem. Z traktatów

nic, wszystko oszukastwo, aby nas rozdzieli, co widoczne

z listów przejtych 192)".

Chcc ratowa kurfirsta, zaniecha Tucholi, pospiesza do

Bydgoszczy, aby tam niespodzianie zaskoczy Czarnieckiego

i bezpiecznie przeby Wis.
Czarniecki sta pod Bydgoszcz, a spostrzegszy zamiar

króla, wycofa 2.000 ludzi, którzy ju Wis przebyli i w inn
stron na poudnie zawróci, poczem król ponownie przestrzeg

kurfirsta, aby si mia na bacznoci, sam za, pchnwszy Duglasa,

którego pod Gdaskiem zostawi, do Pasku (Pr. Holland) kur-

firstowi na pomoc, przeszed pod Chemnem rzek zamarznit,

pragnc Czarnieckiemu przeci drog; ale go ju w chemiskiej

ziemi nie zasta, zaczem sdzc, e Czarniecki widocznie zanie-

cha ju zamiaru wkroczenia do Prus, ruszy przez Prusmark^''^)

do Malborga. Stamtd wysa Steenbocka, aby w poczeniu
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z 5.000 korpusem kurfirsta, Prus Ksicych przed najazdem

Litwinów broni.

Tymczasem nadesza wie (24 1), e Czarniecki pod Nie-

szaw, powyej Torunia przeby Wis"*) „po gooledzi sro-

giej, som cielc, a wod na wielkie mrozy polewajc. Po

miasteczkach Szwedów ywcem bra kaza, zaog Dziadowa

wyci. To si stao w kilkunastu miasteczkach od Grudzidza

do Torunia. Wszdzie Szwedów po kilku, kilkunastu po dworach

szlacheckich i plebaniach, po wsiach, jakoto w misopusty ta-

cujcych, zastawano. Wzia ta misopustna tragedya niedziel

ze dwie i a na granicy pruskiej koo Mawy i Chorzela troch

si opara, bo a tam Czarniecki na czas wojsko rozoy i pod-

jazdami, gdzie móg, w gbszych Prusach Szwedów tpi, które

si a o Elblg i Malborg opieray "^)''.

Kasztelan ywi nadziej, e zwabi Szwedów do siebie

i nie zawiód si — bo Karol Gustaw, który w Pasku na

zjedzie z kurfirtem omawia warunki pokoju, przewidujc, e
Czarniecki poczy si z Litwinami i wpadnie do Prus Ksicych,
wyprawi ca niemal armi swoj i kurfirsta pod dowództwem

Steenbocka i Sparra na mud, Mazowsze i Podlasie, a w pierw-

szym rzdzie na odsiecz Tykocina, oblonego przez Sapieh

i Gosiewskiego. Ale nim odsiecz nadesza, pad Tykocin. Zaoga

w miecie bdca (500 ludzi) zgina, a Roza, dowódca zaogi,

wysadzi zamek (28 1) w powietrze wraz z sob, ze skarbami

i niepochowanem ciaem hetmana Janusza Radziwia. W kilka

dni potem Bire, miasto Radziwia, dostao si w rce Litwinów.

Szwedzi z caej Litwy zostali wyrzuceni. Sapieha wezwany przez

Czarnieckiego wyprawi wojsko lit. pod komend pisarza polnego

lit. na dywersy ku Królewcu, aby króla z Gdaska uwolni "^).

Steenbock, zczywszy si pod Hasborgiem ze Sparrem 29/1,

pospiesza na Mazowsze, a syszc, e Polacy w Przasnyszu,

nastpi wieczorem na Czarnieckiego "0» >który tylko harco-

wnikiem z poufalszych kawalerów nadrabia, wojsku pomau
odwodem ustpowa kaza". Gdy noc nastpowaa, cofn si
Steenbock ^^% a dowiedziawszy si, e Litwini pustosz Prusy

Ksice, wróci do Hasborga, poczem Sapieha cofn si do

Augustowa.

Czarniecki zapad w bory, a widzc wszystkie siy nie-

przyjacielskie daleko od Gdaska, kiedy Szwedzi sdzili, e go

a na Ru zapdzili, zerwa si nagle i jedn noc i dniem

kilkanacie mil zrobiwszy, min Putusk i w Nowem Miecie
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stan. Tu wytchnwszy, wojsko brakuje i na konsystency od-

sya, a co tylko najlepszych przy sobie zostawia
; poczem lecc

„z bezprzykadn szybkoci**, jedni mówili, e Nadwilem pod
Pock, Toru, Grudzidz i Olendry, drudzy — e z Przasnysza

ziemi Chemisk midzy Brodnic a Goubiem, jak ptak w po-

wietrzu, ryba w wodzie nigdzie ladu po sobie nie zostawi".

nieyce w dzie, noce jasne, mróz silny, ale spokój w po-

wietrzu. Jedcy sunli pochyleni, jak kopice niegu, konie oto-

czone kbami pary, co im nozdrzami buchaa, biegy opakowane
furaem po grzskim niegu w cichoci, a wódz, gdzie wpad
na popas, mordowa Szwedów, eby wieci o jego pochodzie

nie roznieli. Midzy Grudzidzem a Malborgiem spotka 80

wiozcych amunicy do Torunia, wybi do nogi, wozy spali ^^^)

i przeszedszy Wis, puci w pobliu Gdaska zagony na Wielk
Kp, spali kilka wsi ^^°) i przebywszy w trzech dniach, a we-

dug Pufendorfa w czterech dniach 40 mil ^oi), stan wieczorem

9/2 pod Gdaskiem z podziwieniem wszystkich; i zostawiwszy

wojsko na przedmieciach, aby spoczo po trudach, wjecha do

miasta wród radosnych okrzyków ludu, który na patrza jak

na ksiyc w nocy — uroczycie jakoby admira (w takiej randze

go przyjmowano), powitany przez senat, generalicy miejsk
i wojsko z rozwinitemi sztandarami, z pochodniami do dworca

królewskiego prowadzony, wita pokornie króla, a oblicze jego

byo wymowniejsze ni sowa

:

„Od zarania ycia mego a do tej siwizny onierz pod

panowaniem Królów moich. Ojca Twego i brata i pod Twoimi

rzdami MP., teraz zaliczony do rzdu posaców, przybywam,

aby Ci oznajmi o nieszczciu, które targa wntrznociami

Ojczyzny. Oby mi losy, nienasycone jeszcze nieszczciem naszem,

pozwoliy byy stan tu z pomylniejsz wieci, ibymy, tyle

wycierpiawszy, mogli kiedy cieszy si upragnionym pokojem

!

Ale niebo si jeszcze nie wyjanio i przy gwatownej burzy

z pónocy nowa nawalno z gór karpackich na Polsk uderza

:

bo wrzód i haba Chrzeciastwa, Rakoczy, bez adnej przy-

czyny i zaczepki z naszej strony, wpad do Królestwa i prowadzc
najokrutni ejszy motoch na mord i rabunek, cae pogranicze Polski

elazem i ogniem pustoszy. Wprawdzie wie o tern doj Ci
ju musiaa MP. Jednake Królowa Ludwika nie mniej o zdrowie

Twoje, jak i o cao Ojczyzny troskliwa, a wraz z Ni prymas

i przedniejsi panowie Królestwa wysali mi z prob, aby
raczy przyby z pomoc tem wieem niebezpieczestwem
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zatrudnionej Ojczynie. Bye szczliwie powróci, a wnet

mnem sercem powetujemy poniesione klski, a jelimy gdzie

upadli lub zachwiali si, wnet nabrawszy ducha, po raz wtóry

podejmiemy walk i choby mierci nasz, zmyjemy klski

i niesaw — jakkolwiek wszystkie niepowodzenia w czasie tego

dwulecia, raczej przeciwnym losom, ni naszej gnunoci przy-

pisa mona. Przeto aby powraca NP., królowa maonka
Twoja, senat i caa Ojczyzna sprawiedliwie si domaga, abymy
pod Twojem dowództwem i opiek Ojczyzn wystawion na

chciwo narodów, mogli broni i ponce jej zgliszcza krwi
nieprzyjació ugasi ^^^y.

Król odebrawszy raport o pochodzie, o stanie wojska i ru-

chach nieprzyjaciela, zoy zaraz w nocy rad senatu, która

bya bardzo burzliwa. Kanclerz kor. i niektórzy senatorowie

przeraeni najazdem Rakoczego dali, aby przed wyjazdem

z Gdaska dokona pokoju ze Szwecy, nie ogldajc si na

traktaty, zawarte z carem i z cesarzem. Francuscy posowie

obiecywali, e król szwedzki odda Prusy Królewskie z wyjtkiem
województwa malborskiego i Elblga; nastpnie proponowali

restytucy Prus za wynagrodzeniem pieninem za pomoc
podniesienia ce na Batyku. Widzc wahanie wielu senatorów,

pose cesarski Lisola zada natychmiastowej ratyfikacyi traktatu

zawartego z Austry, która 4.000 ludzi na pomoc Polsce przy-

sa obiecaa. Popiera go gorliwie pose duski. Litewscy sena-

torowie obawiali si wojny z Moskw w razie zawarcia pokoju

ze Szwedami. Zreszt propozycye francuskie nie byy do przy-

jcia, bo król szwedzki zawar sojusz z Rakoczym, który wkro-

czywszy z tak wielkiem wojskiem i z Kozakami do Polski, nie

mia zamiaru wraca z niczem do Siedmiogrodu. Jan Kazimierz

wysa podkanclerzego do Lisoli*"^), który w czasie obrad nad

propozycy francusk czatowa obok sali konferencyjnej, i kaza
go zapyta, czyby nie móg skonsternowanych senatorów uspokoi
nadziej, e cesarz wyle wydatniejsze posiki. Lisola obieca

jecha z królem do Czstochowy, a stamtd do Wiednia i wy-
stara si o pomyln rezolucy. Zarazem uwiadomi sena-

torów, e kurfirst okaza skonno do zerwania ze Szwecy,
a cesarz wysa posa do Chmielnickiego i do Rakoczego, poczem

rada senatu uoya takie warunki pokoju ze Szwecy, których

Karol Gustaw przyj nie móg. dano bowiem, aby wróci
wszystkie zdobycze bez wynagrodzenia, i eby cesarz i car byli

objci ugod pokoju *"*).

Wojna Brandenburska. 7
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Posowie francuscy i holenderscy prosili króla, aby si

jeszcze trzy dni zatrzyma w Gdasku i czeka na odpowied

szwedzk, ale Czarniecki obawia si, e Karol Gustaw w tym

czasie moe ruszy pod Gdask i odci powrót lub zmusi go

do bitwy, której wojsko znuone przyj nie bdzie mogo.

Zatem król postanowi natychmiast przed wschodem soca wy-

jecha ^"0- Aby omyli pocig, wysa kilka tysicy ku uawie
malborskiej, zostawi w Gdasku Jana Sobieskiego 2°"), Gro-

dzickiego, „a sam, na cnocie Czarnieckiego i wojska polskiego,

które po niego przyszo w takiej odwadze, polegajc, wyruszy

10/2 2'^O Gdaszczan za wierno pochwaliwszy, któr mu na

wyjedzie osobliw stwierdzili przysig, a przytem wojsko

i dwór tak pienidzmi potrosze, jako chlebem i trunkami po-

sikowali, Czarnieckiego wielk odwag i mio przeciw panu

swemu wysawiajc, króla z uszanowaniem wielkiem do wojska

z miasta wyprowadzili. Tu dopiero wojsko króla powitawszy,

krew i zdrowie swoje za jego cao ofiarujc i midzy si ze

wszystkimi dworzany i senatorami wziwszy, w pochód ru-

szyo 20^)".

Posuwali si na zachód ku granicy Pomorza do Lawen-

borka ^^^^^ skd piechot z powrotem do Gdaska odprawiono.

Wpad na ni Archenberg i goni za ni, zabrawszy znaczn

liczb jeców, przekonany, e król polski raniony, przez mo-

czary ratowa si ucieczk ^i"). Czarniecki szed powoli granic

Marchii i lska, a wreszcie odpocz z królem i wojskiem

w Kaliszu.

Wie o wyjedzie króla z Gdaska rozesza si lotem

byskawicy. O godzinie 10 wieczorem 11/2 uwiadomi o tern

król szwedzki kurfirsta '-^^O, który w obawie, aby król polski

nie chcia uderzy na Marchi i Berlin zrujnowa, przesa od-

powiednie rozkazy do margrabstwa *^^), a króla szwedzkiego

prosi o pomoc przeciw Gosiewskiemu, który wpad w tyme
czasie do Prus Ksicych gotowych do powstania 213).

Szwedzi sdzili z pocztku, e caa armia polska wrócia

do Gdaska, cignli wic zaraz swoje wojsko w obawie, e
Polacy zechc uderzy na miasta w Prusach Królewskich ^^^),

które jarzmo szwedzkie niechtnie znosiy, wnoszc zaalenia

z powodu swych dolegliwoci. Std podejrzenia, e gotowe s
pomaga Polakom, bo Radziejowski, aby okupi swoj zdrad
zamierza wyda w rce polskie Malborg i Elblg ^^^).
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W czasie pobytu Jana Kazimierza w Gdasku Karol Gustaw
kaza uwizi Hieronima Radziejowskiego.

Oddawna miano na baczne oko — by zrczny, ale duma,

zuchwao i gwatowno odsaniay jego zamiary,

Karol Gustaw da mu 22/6 1655 asekuracy na pimie, e
z rozpoczciem wojny z Polsk bdzie mia wzgld na jego

godno i powierzy mu stanowisko, które najwikszy zaszczyt

i poytek przynie moe *"). Radziejowski by przekonany, e
bdzie dziery ster rzdów w Polsce *^'). Widzc, e go lekce-

wa, e mu nie dowierzaj, obrazi si zaraz z pocztku na

Wittenberga, a nastpnie na króla, który postpowanie feld-

marszaka pochwala *^^). Ju w Warszawie nasuwa rozmaite

wtpliwoci szlachcie, która przybya z poddastwem. Odzyska
dobra swoje ^^^), a urzdzajc si w dawnem mieszkaniu w pa-

acu Kazanowskich, gdzie króla szwedzkiego wspania uczt
przyjmowa, nikomu równym by nie chcia. By to szczyt jego

powodzenia. Dawni przyjaciele widzieli w nim Kamilla, drugiego

zaoyciela Rzymu, opatrznociowego ma, który na starych

fundamentach Rzeczpospolit zbuduje i odnowi *2o)^

Zarzucano mu w czasie ledztwa, e gdy O. Daniel przyby
do Warszawy we wrzeniu 1655, jako pose kozacki do króla

szwedzkiego, nie pozwoli mu stan w kwaterze dla przezna-

czonej, ale w swoim paacu go umieci, aby go mie pod do-

zorem, a tymczasem pisa bez wiedzy króla do Chmielnickiego,

który Lwów oblega, eby ojczyzny nie niszczy i wróci na

Ukrain, bo król jego usug ju nie potrzebuje. Std powstaa
nie maa odmiana w usposobieniu Kozaków dla Szwecyi, a kiedy

goniec jego z pod Lwowa do Warszawy powróci i midzy innemi

przywióz wiadomo, e Kozacy, peni uszanowania dla Radzie-

jowskiego, w czasie uczty wiksze mu honory oddawali, ni
królowi, a Chmielnicki powiedzia, e Radziejowski woy koron
polsk na gow Karola Gustawa, ale moe, gdy zechce, woy
j na swoje skronie — Radziejowski kaza to kanclerzowi i go-

ciom jego opowiedzie, co byo obraz majestatu.

Gdy Jan Kazimierz wróci do Polski, a hetmani i kwarciani

Szwedów odstpili, „stanowisko Radziejowskiego — Lisola

pisa — byo zachwiane i jeli nie bdzie myla o swojem
bezpieczestwie, przewiduj jak najgorsze nastpstwa, o jakich

on niema wyobraenia. Uwiadomiem go o konspiracyi panów
szwedzkich przeciw niemu i prosiem, aby si stara o pokój

midzy Szwecy a Polsk "^i)". Lisola radzi cesarzowi po-
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zyska tego czowieka, co nie bdzie trudno, „obietnic nagrody

i zapewnieniem, e jego bezpieczestwo i majtek bd w trak-

tacie uwzgldnione. Kieruje on ca frakcy adherentów szwedz-

kich, których król nie zechce zrazi do siebie". Radziejowski

uwiadamia posa w zaufaniu o niektórych sprawach i zapewnia,

e si bdzie stara paraliowa przeciwników cesarza '^^^), „a po-

niewa wiem, e Radziejowski nietylko sawy, ale i pienidzy

chciwy, nie byoby od rzeczy, jeeli si WCM. na to zgodzi,

nie przesta na obietnicach, ale zobowiza go rzeczywistym

darem, zapewni mu znaczn kwot pienin, tudzie najwysze

urzdy w Polsce. Oraz mniemam, e bdzie ujty, gdy mu WCM.
opuci co od 200 beczek tokajskiego i oedenburskiego wina^^^)".

Cesarz rozkaza, aby Lisola zapewni Radziejowskiemu tajemnic

i wspania nagrod, ale tylko ustnie z nim traktowa, niczego

na pimie nie dajc '^^^).

Gdy król pod Sandomierzem w widach zamknity siedzia.

Radziejowski radzi Czarnkowskiemu powoa do broni Wielko-

polsk, co zdaniem oskarycieli przyczynio si niemao do

powstania tej prowincyi.

W obozie pod Nowodworem (przed bitw Warszawsk)
Radziejowski, przewidujc nieszczcie, gono, obraliwie i lekce-

waco wyraa si o królu, za co go tene Gabryelowi Oksen-

stjernie i Wranglowi upomnie rozkaza.

Prawdopodobnie po bitwie Warszawskiej otrzyma — o czem

oskaryciele jego nie wiedzieli — wasnorczny list od Jana Ka-

zimierza z asekuracy, e nietylko majtnoci jego zostan mu
zwrócone, ale i starostwa zostan jego dziedziczn wasnoci 225).

Wtedy to postanowi zerwa ze Szwedami.

Piszc z rozkazu Karola Gustawa do Chmielnickiego, do-

nosi mu, e król szwedzki zamierza wraz z Kozakami wojn
na kogo innego obróci „bo Polska — doda — ma ju zaprawd
za swe, lubo nic nie winna, a ci co winni, i ci ju dobrze po-

karani 226)« A do Koniecpolskiego w licie doczy skrawek

papieru z wasnorcznym dopiskiem, ale bez podpisu: „yczy-
bym rozmówi si in publicis z którym konfidentem WMP.
i prosz, aby potrafi, eby ktokolwiek, komu ufasz, by u mnie.

A jako wiesz, e puerilia nie traktuj, tak sobie obiecywa mo-

esz, e i to, co mam powiedzie, non leve momentum, czego

aowa nie bdziesz ^^^).

Stosunki jego materyalne byy opakane, majtek ziemski

znajdowa si ju w polskich rkach, Szwedzi adnej pensy i nie
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pacili, siedzia w Kolegium Jezuitów w Brunsberku, yjc z tego,

co przywióz z Warszawy. Posya dwa razy do kanclerza Oksen-

stjerny, eby mu wyjedna u króla przyzwoite utrzymanie, groc,
e przywiedziony do rozpaczy, pokusi si o rzecz tak, któr

Szwedzi, póki ycia, pamita bd"^).
W tej myli czyni starania, aby go król wysa w po-

selstwie na Ukrain, i w tym celu porozumiewa si z Chmiel-

nickim.

15/9 przyby do Malborga O. Daniel z listami od hetmana

kozackiego i hospodara modawskiego. Król nadzwyczaj ucie-

szony, kaza go przywoa do siebie, ale pose odrzek, e w nie-

obecnoci Radziejowskiego nie moe odprawi poselstwa, ponie-

wa bezporednio do Radziejowskiego zosta wysany z wyranym
rozkazem, aby bez jego wiedzy i rady nie dziaa. Ta odpowied

zastanowia króla i ministrów. Utaiwszy sw niech, wezwa
król Radziejowskiego. Wtedy O. Daniel odda królowi listy

i owiadczy, e Chmielnicki nie chcia dotychczas ani Polakom,

ani Moskalom pomaga i prosi króla, aby go nie podejrzywa

i by pewny, e Kozacy pragnc jedynie wolnoci i bezpiecze-

stwa swego, nikogo niesprawiedliwie nie zaczepi. Jeeli jednak

król pragnie z nimi cilejsz przyja zawrze, prosz, aby

Radziejowskiego wysa, z którym chtnie traktowa bd.
Król, który nie byby nigdy powierzy Radziejowskiemu

tej misy i, wezwa go ponownie na konferency z Oksenstjern,

gdzie uradzono odprawi posa z obietnic 2.000 talarów i na-

dania dóbr lennych w Prusiech z dochodem 6.000 z. (niewia-

domo dla kogo), oraz z instrukcy, która miaa skoni Kozaków
do sojuszu przeciw Moskwie i Polsce wielkiemi obietnicami.

Postanowiono wysa posa do Chmielnickiego, a stamtd do

sutana z wezwaniem do wojny z Polsk. Instrukcy ta, któr
otrzyma Lisola, jak pisze, przez zaufanego czowieka ^^% pozo-

staa projektem, bo Chmielnicki zawar sojusz z Rakoczym
przeciw Polsce'^"). O. Daniel pozosta w Prusiech.

„Gdy potem odwiedzaem Radziejowskiego, który w Bruns-

bergu chory lea — zezna O. Daniel pod przysig — powita
mi tymi sowy : „„Pojedziesz ze mn do Lubeki"", a gdy go za-

pytaem, po co mam z nim jecha do Lubeki, zawoa: „„Nie

chcesz, to id do djaba. Chciaem ci zawie do cesarza i wy-
stara si dla ciebie o znaczne podarunki — nie chcesz godnoci
i podarunków, to id do djaba"". Wyszedem z izby, mówic:
Jestem chrzecianinem, id ty z twoim rodzajem do djaba.
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Posa za mn Jezuitów, którzy mnie bagali, ebym wróci.

Wzi mnie w ramiona i caowa mówic: „„Ja ci mam za ojca,

za brata, a ty nie chcesz sucia mojej rady. Czy nie widzisz,

e Szwedzi zgubieni, odkd nie chc mnie sucha. Gdy
im radziem, dobrze im si powodzio. Z tego powodu musz
myle o sobie i szuka bezpiecznego schronienia"". Chcc go

wybada, spytaem: pójdziemy do cesarza, aby tam sprawy

kozackie traktowa? „„Wszystko ju zaatwiem, odrzek, mam
listy od cesarza i znosz si codzie z jego rezydentem''*. Panie,

powiedziaem, hetman nie wysa mnie do cesarza, tylko do króla

szwedzkiego. Nie mog jecha do Lubeki ssi)".

Radziejowski, jak twierdzili oskaryciele, chcia jecha do

Kozaków, a wracajc, mia zamiar uda si do Wiednia z obie-

tnic pomocy kozackiej, jeeli cesarz synowi swemu koron
polsk przyj pozwoli. Gdy go ta misya mina, wybiera si
do Lubeki, a stamtd do Gdaska ^'^^). Zerwawszy z Danielem,

grozi, e napisze do Chmielnickiego, e tene Daniel prowadzi

ycie rozwize, chodzi zaraony i zamyla si w Prusiech oeni,
za co go Chmielnicki, jak mówi, powiesi kae '^^^).

Karol Gustaw otrzyma kopi listu Radziejowskiego do

Gdaszczan, w którym, „jako syn witej dla niego Rzeczypo-

spolitej", obiecywa pomoc sw miastu, dochowujcemu niewzru-

szon wierno swemu prawowitemu królowi. Twierdzono, e
chcc naprawi swój grzech zamierza odda Malborg i Elblg
w rce króla polskiego i dawa rady przeciw Szwedom 234).

Pokazao si take, e z posem cesarskim, z Wiedniem i z Mo-
skw prowadzi korespondency, e si stara rozerwa przyja
króla szwedzkiego z kurfirstem i e nietylko swoje rzeczy do

Królewca wyprawi, ale kurfirsta prosi o pozwolenie pobytu

w Kajpedzie. Król postanowi przeszkodzi jego ucieczce i kaza
go w nocy Duglasowi i Krzysztofowi Dobnie aresztowa w El-

blgu i do Malborga sprowadzi, a Bjorklawowi i Frisendorfowi

ledztwo prowadzi. Równoczenie wtrcono do wizienia pu-
kownika Ros i majora Klingera '^O. „Król — pisa Avaugour—
jako powód aresztowania poda, e Radziejowski chcia odwie
Kozaków od zwizku ze Szwedami i radzi im trzyma si ce-

sarza (regarder 1' empereur), a sam chcia jecha do Wiednia

i intrygowa. To mi powiedzia król, ale doda, e tego powodu

nie chce ogasza, eby nie drani Wiednia 236)«^

Radziejowskiego przywieziono do Malborga 12/12. Król sta

w oknie lewego skrzyda zamku, kiedy przed front zajechaa
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kareta, z które] wysiad wizie i kroczy ku wejciu, a zoba-

czywszy króla w oknie, powita go penym pokory ukonem.

Ale ten z gniewem i pogard tylko mocniej nacisn czapk na

gow. Sta w oknie, gdy Radziejowski wychodzi, a kiedy pod-

szed i znów dwakro ukoniwszy si nisko, wita majestat

królewski, usysza z okna gos szorstki: „Czy to jest wierno.
Radziejowski, którmy sobie wzajemnie przyrzekli? Czy nie

wiesz, jakie prawa na, niewiernych zdrajców? Czy sam nie ra-

dzie kara mierci takich nikczemników? Poszede ladem
podych. Id teraz i sam na siebie wyrok wydaj !".

— Najjaniejszy królu i panie, odrzek Radziejowski, czo-

wiekiem jestem i zgrzeszyem— *^')-

Z pocztku zdumiony broni si, ale dowodami zgnbiony,

paczc, e lito braa, do niektórych przewinie si przyzna.

Wnet jednak zeznania swoje cofn, rzuca grobami, próbowa
strae przekupi i listy do wrogów szwedzkich wyprawia; po-

chwycono list do Gdaska, w którym przybycie swoje w kilku

dniach zapowiada. Zamknity w surowszem wizieniu, wszyst-

kiemu zaprzecza, twierdzc, e go król kaza uwizi, aby nie

potrzebowa speni przyrzecze, które mu da na pimie. Wy-
sano go do Szwecyi i tam w zamku Westeras do koca wojny

siedzia pod kluczem ^^^). Podobno król kaza zrewidowa bagae
jego na statku i zabra wszystkie skarby, które Radziejowski

z Warszawy wywióz 239). Pukownik Rosa i major Klinger zo-

stali rozstrzelani ^^o).



IV.

TRAKTAT WIEDESKI.
SUKCESYA AUSTRYACKA.

Jan Kazimierz, zaskoczony najazdem Rakoczego, oglda
si na pomoc cesarza, gdy rozpuciwszy wojsko hetmanów na

zimowe lee, okrom dywizyi Czarnieckiego i wojska Lubomir-

skiego pod Krakowem nie rozporzdza adn si zbrojn.

Ale Austrya nie bya gotowa — przeprowadzenie ratyfi-

kacyi zawartego z ni ukadu i uproszenie wydatniejszych po-

sików wymagao duszego czasu i trudno byo spodziewa si
doranej pomocy.

W r. 1655, gdy król uszed do lska i caa Polska poddaa
si zwycizcy, dwór wiedeski, nie widzc dla niej ratunku,

pragn utrzyma jak najduej wojn w Polsce, aby nie mie
Szwedów w Niemczech. Leszczyskiemu, którego król wysa
by ze lska z prob o pomoc, odpowiedziano (5/1 1656), e
cesarz ofiarowa Szwecyi porednictwo i dopóki król szwedzki

porednictwa nie odrzuci, cesarz nie moe bra na siebie adnych
innych zobowiza O-

Tymczasem stosunki si zmieniy. Jan Kazimierz wróci
do kraju i zebrawszy wielkie wojsko, odzyska Warszaw. A po-

niewa Szwed porednictwo cesarskie odrzuci, król wysa
Miaskowskiego do Wiednia z prob o pomoc *). Cesarz zada,
aby Polacy przysali penomocników celem uoenia przymierza

i z nikim, okrom cara, nie traktowali ^). Przyby zatem do Wie-

dnia Morsztyn z doniesieniem, e król, odebrawszy deklaracy,

dan Miaskowskiemu, naznaczy dwóch penomocnych posów
do zawarcia traktatu, a jemu, Morsztynowi, poleci przedwstpne
ukady. Proponowa w imieniu króla i Rzpltej zwizek zbrojny
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przeciw Szwedom i kurfirstowi, z wczeniem do tego zwizku
króla duskiego, Stanów Zjednoczonych Niederlandów, ksicia

neuburskiego, cara moskiewskiego i papiea *).

Penomocnymi posami mianowa król : Jana Leszczyskiego,

wojewod poznaskiego, i Jana Wielopolskiego, kasztelana woy-

nickiego. Wojewoda, jakkolwiek chory <>), pospieszy do Wiednia,

ale bez plenipotencyi. Na razie posugiwa si listem prymasa «).

Przybywszy na miejsce, tego dnia rozchorowa si, mimo to

jednak traktowa szczliwie „i gdybym mia plenipotency,

wszystkoby byo ju skoczone". Odpowied cesarza dana przez

Auersberga bya dla Polski korzystna ''), bo dwór wiedeski

w obawie, eby Polacy nie pogodzili si za porednictwem Fran-

cyi ze Szwedami, by skonny do zawarcia sojuszu z Polsk.

Tymczasem cesarz wyjecha do Pragi, za nim pojecha

Morsztyn, a Leszczyski wróci do Wrocawia, gdzie czeka na

plenipotency, na koleg (Wielopolskiego) i na wiadomo, kiedy

cesarz do Wiednia powróci.

Plenipotency króla i Stanów zredagowano w Lublinie 29/8

1656 ^), ale podpisów senatorów trzeba byo szuka i z tego

powodu nierycho moga by wysana.

Leszczyski wróci do Wiednia 18/10 z koleg swoim, ale zna-

laz zmienione stosunki. Dwór okazywa dobre chci, ale czeka

na wiadomo od AUegrettiego ^) i std negocyacye szy bardzo

powoli *°) z ks. Auersbergiem i hr. Oettingen, penomocnikami

cesarza ^^\ „bo ten Dwór tak rozumie : koczy pod jakimikol-

wiek warunkami z Moskw, i owszem skandalizowa si, e
dotychczas nic nie wiemy, co si z Moskw konkludowao,

zwaszcza, e tu cigle rozpuszczaj wieci, podobno sztuczne,

jakoby kurfirst ju si mia z Moskw uoy, co ich cudownie

zdziwio, e tyle czasu pozwalamy dziaaniom nieprzyjaciela;

alem ja ich przecie pokrzepi relacy z Gdaska o odprawie

posa moskiewskiego przez kurfirsta. Dwór ten tu stara si
oderwa kurfirsta od Szwedów i yczy, abymy uwaali, o ileby

jeszcze móg nam szkodzi, zwaszcza, e i Holendrowie chc go

broni, zaczem i nam radz, abymy prón zo opucili.

Odpowiedziaem, e król gotów traktowa z kurfirstem, byle

Szwedów odstpi ^^).

„Wysaem Morsztyna do Frankfurtu, bo tam Szwed i Bran-

denburczyk ustawicznie prosz o posiki. Trzeba zabiega, skar-

y si i stara, aby nam paktów dotrzymali i zapewni ich,
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e nie mylimy zaczepia Niemiec przez prowincye, które nas

krzywdz... *3)".

„Dwór tuteczny ma ci dla nas uczyni, ale nie tyle, jako

udawali zrazu, i nie w ten sposób, a za obowizki wiksze, niby
naleao; i przyznam si, ebym do domu powróci rad, ale nie

pozwalaj liczne wzgldy, osobliwie Rakoczego gotowo, który

lubo wojska ma gotowe, sam wieci naszej negocyacyi w za-

wieszeniu zostaje. Posa do niego cesarz z yczeniem zachowa-

nia pokoju 1*). Jest i sia innych okolicznoci, o których trudno

pisa... ^^). Strasz nas wiadomoci, e kurfirst ma zosta

medyatorem midzy Szwecy a Moskw. Jeeli si wprzód zgodz,

ni my, to ostatnia nasza ruina ^^y.

Wreszcie, mimo braku wiadomoci z pod Wilna, zawarty

zosta w Wiedniu 1/12 1656 traktat z cesarzem, oparty na przy-

mierzach i traktatach midzy Albertem arcyksiciem, cesarzem

Fryderykiem, Ferdynandem, Maksymilianem IL, Rudolfem II.,

Maciejem i Ferdynandem II. z jednej, a Kazimierzem, Zygmun-
tem Augustem, Zygmuntem III. i Wadysawem IV. z drugiej

strony: aby midzy nimi, królestwami, ksistwami i posiado-

ciami, które kada strona wówczas miaa i któreby przy boej
pomocy w przyszoci nabya, pokój stateczny nieustajcy

i chrzeciaski trwa i aby si we wszystkiem, co do honoru,

godnoci i powikszenia krajów kadej strony naley, obopólnie

wspierali, radzili i nawzajem sobie pomagali. Jakim za sposo-

bem jedna strona drugiej nie pomoc zechce, to woli strony

kadej i Stanów królestw zostawili.

Cesarz przyrzeka, e si bdzie stara, aby kurfirst i Chmiel-

nicki do posuszestwa królowi wrócili, e bdzie dy przy

danej sposobnoci do pogodzenia Polski ze Szwecy, bez wzgldu
na to, e raz ju porednictwo jego odrzucono, i e dooy sta-

rania, a w potrzebie nawet u Porty, aby Rakoczy na stron

Szwedów nie przeszed; tudzie lubowa w rozpocztem po-

redniczeniu midzy Polsk a Moskw nie ustawa, a pokój

midzy niemi pod znonymi warunkami nastanie, a zastrzegajc

uroczycie, e pokoju Westfalskiego nie naruszy, przyrzek 4.000

piechoty ze suby uwolni i na pierwsze wezwanie króla do Polski

wysa, byle król zoy naprzód pienidze dla tych ludzi ^^).

Zarazem dozwala zakupywa bro i amunicy i werbowa
w krajach austryackich, pod warunkiem, e zacigi owe tylko

przeciw Szwedom i kurfirstowi, jedynie w Polsce i w Prusiech

uywane bd. Natomiast zobowizali si posowie, e w razie
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przyjcia porednictwa cesarskiego przez Szwecy nie zezwol
ani na porednictwo, ani na pokój, ani na rozejm z królem

szwedzkim i kurfirstem, jeli cesarz pokojem objty nie zostanie;

e jeeli Szwecya albo kurfirst dziedziczne kraje austryackie

lub polskie w dziesiciu latach po zawartym pokoju zaczepi,

bd to obie strony za zerwanie pokoju uwaay i wzajemnie

si a do zawarcia nowego pokoju wspieray. W razie zaczepki

po 10 latach postpi obie strony wedug dawniejszych ukadów.
Zobowizali si wreszcie posowie ratyfikacy niniejszego traktatu

najdalej w trzech miesicach cesarzowi dorczy ^^).

W czasie tej negocyacyi Leszczyski, jak mówiono, ofia-

rowa jednemu z arcyksit prawo nastpstwa po mierci Jana

Kazimierza (po raz trzeci), ale gabinet wiedeski nie da sta-

nowczej odpowiedzi ^^).

„Najwiksz przeszkod do dobrej konkluzyi negocyacyi

naszej bya niedokoczona moskiewska komisya i bardzo si
u tego Dworu dziwuj, emy tak w tem mieli — e inakszego

nie przydano epitetu — i odwayli si zwok z tak potnym
chodzi nieprzyjacielem, da mu powód do podejrze i przeki-

nienia si do przeciwnej strony; bo cokolwiek byo z nim uo-
one, choby w myl jego nieugaszonych pragnie, wszystko to

mogo si w dobrej ostronoci w pociech obróci, a teraz

jestemy w najwikszem niebezpieczestwie, jeli nas nieprzy-

jaciele nasi do komisyi z nimi uprzedz . . . Nie mogc w myl
instrukcyi JKM. konkludowa, przyszo robi, co byo mona -^),

lubo nie tak, jakemy yczyli, bo to niepodobna perswadowa
perswadowa temu Dworowi wojn zaczepn; atoli przecie wo-
lelimy to uznaniu JKM. i senatu zostawi, nielibymy sami
mieli zerwa ukady i lubo tak jest, e si zdadz wikszemi
nasze zobowizania, ni korzyci i jam jest tego zdania, e
choby bez obowizku, susznie ma cesarz by objty trakta-

tami naszymi, bo to najwikszy punkt. Jeliby za na tym
punkcie trwa upornie i na przyszo si do wojny zobowi-
zywa, zostawiam do osdzenia WMPP., ale przecie wieci
o naszej transakcyi mog si zatrzyma nowe wojny nam gro-

ce... Za trzy miesice sia rzeczy odmieni si moe. Wy-
padnie prdzej transakcye nasze ratyfikowa, bo tu ludzie zaraz

bd deliberowa nad tem. Mamy frisztu trzy miesice ^O"-

Tymczasem Rakoczy wyruszy do Polski, rozesawszy 10/1

manifest okupacyjny i listy do przedniejszych senatorów ^*)

z wezwaniem do poczenia si z nim.
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„I dali si prawd rzec, straszna to bya nowina wszyst-

kim; byo nad czem zadre, widzc powód pokole, widzc
tak wiele narodów sprzysigyeh na poknicie Ojczyzny, która

lubo ludna i dostatnia, tak jednak na róne czci rozerwane

majc siy, sabie co dzie bardziej musiaa ^^)^.

Leszczyski, wracajc z Wiednia, otrzyma 7/1 w Wroca-
wiu wiadomo o wkroczeniu Rakoczego (zawiadomiono go

mylnie, e ksi ju pod Haliczem) i o obawach w Wiedniu

z powodu zawartego z Polsk ukadu. „Teraz tylko — pisa do

prymasa — poselstwa ofiaruj, pilnujc swego bezpieczestwa,

a przed warszawsk klsk magnalia gadali -*).

Wezwany na zjazd senatorów przez prymasa (król by
zamknity w Gdasku), gdzie miano radzi „jako sejm zaczyna
i co traktowa, aby wczenie przed sejmem postanowi, kogo

si trzyma i w Wiedniu si dowiedzie, co za pomoc mie b-
dziem *^)*, nie pojecha na ten zjazd, ale wysa do prymasa

jak sekretn propozycy, któr prosi do króla wyprawi i sam
si ofiarowa jecha do Gdaska.

Nie wiadomo, czy da wznowienia ukadów z Rakoczym,

czego i królowa póniej pragna 2^), czy szuka innego kandy-

data do korony '^%

W tyme czasie przedoony zosta prymasowi przez posa
polskiego, wysanego do elektorów i ksit niemieckich,

projekt: aby cesarz w porozumieniu z Francy „ukaza i mia-

nowa" elektora bawarskiego jako przyszego króla polskiego

po najduszem yciu Jana Kazimierza. „Ksie bawarski bogaty,

w leciech sposobny, yczy sobie tego, ile wiedzie moemy, i ma
nadziej, e król francuski rkami nogami pójdzie promowa go

na to i króla szwedzkiego bonis mediis z Polski wyprowadzi^)".

Tymczasem królowa, przybywszy z pod Gdaska do Ka-

lisza, wezwaa do siebie senatorów celem ratowania Ojczyzny

i cignicia wojska, poniewa hetman Potocki „z tem si dekla-

rowa, e si z Wielkopolski nie ruszy, póki si nie zniesie

w publicznych sprawach ze senatorami ^y)". Wysano posów do

Turcyi, do hana, do Chmielnickiego.

Polecono Leszczyskiemu, który wróciwszy z Wiednia, wie-

rzy w moliwo pozyskania kurfirsta ^^), jecha do Królewca

i do Gdaska, traktowa z kurfirstem 2^), przywabi Bogusawa
Radziwia 3*) i zaraz nawiza z Kozakami ^^).

Zmartwiony, e si transakcya wiedeska nawet najlepszym

przyjacioom jego nie podobaa, utyskiwa na kanclerza kor., jako
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na przyczyn wszystkiego zego. Radzi traktowa z Holendrami,

z Dani, z Francuzami, utrzyma konfidency moskiewsk, wy-

prawi Czarnieckiego po króla ^^). Sam czu i uznawa, e trans-

akcya wiedeska nie jest korzystna, chocia ratyfikowan by
musi: wic jak gdyby chcia rzekome niepowodzenie wynagro-

dzi, szturmowa do Wiednia, aby co prdzej posiki wysyali,

i zapewnia, e ratyfikacya niebawem nastpi '^), czekaj tylko

na marszaka, bez którego deklarowa si nie mog, z obawy

scysyi z senatem, który si przy nim wie. Narzeka „na tru-

dnoci i wykrty Dworu wiedeskiego, który widocznie pragnie

osabia Szwedów na naszej skórze ^^)''. Marszaka prosi, aby

przybywa do Czstochowy, ale nie odstpowa Krakowa. Po-

tocki bdzie mia do siy, aby wytrzyma pierwszy impet

Rakoczego ").

Marszaek, stojc pod Krakowem, nie bra udziau w obra-

dach u arcybiskupa i u królowej — natomiast wysa do Wiednia

do ks. Auersberga sekretarza swego Cefalego, aby si upewni
o posikach cesarskich. Nic si nie dowiedzia, okrom pochwa
dla siebie i skarg na postpowanie penomocnych posów i se-

natorów Rzeczypospolitej ^^).

4/3 rozpoczy si w Czstochowie obrady senatorów, zwo-

anych po raz trzeci w tym roku przez królow i przez króla

(w drodze z Gdaska), który zabawiwszy kilka dni w Kaliszu,

wjecha na Jasn Gór ^^) pod opiek Matki Boskiej. Rakoczy,

rabujc pod acutem, spieszy na zajcie Krakowa, a Czsto-

chowa leaa na granicy lska...
Zgromadzio si w klasztorze w sali rycerskiej 24 sena-

torów. Uchwalono cign pod Solec nad Wis wojska Po-

tockiego, Lubomirskiego i Czarnieckiego, który swoich nad

Noteci w pomorskiej ziemi rozoy^"), oraz piechot z Gda-
ska *0 i szlacht województwa ruskiego *^), a przytem zwoa
pospolite ruszenie Wielkiej i Maej Polski pod Piotrków ^3). Aby
za Szwedzi nie posali pomocy Rakoczemu, polecono wojsku

litewskiemu wraz z pospolitem ruszeniem WXL. i z Mazurami
wkroczy do Prus Ksicych ").

Wojewodzie podlaskiemu zakaza król wchodzi w dalsze

traktaty z obywatelami margrabstwa ^^), ale zaraz potem „z pe-

wnych przyczyn i respektów" zmieni rozkaz, pozwalajc zawrze
przez deputatów rozejm na miesic pod warunkiem, aby wszystk
jazd z Poznania i z Kociana zwiedli, celem uprztnicia okazyi

do dalszych inkursyi *^). Zdaje si, e kurfirst i teraz udzi na-
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dziej zawarcia oddzielnego pokoju z Polsk *'), ale zaóg swoich

wyprowadzi nie myla. Chcieli go zmusi Wielkopolanie do

zachowania rozejmu i prosili o pomoc Czarnieckiego, ten jednak,

zwizany rozkazem króla, musia rusza ku Wile *^).

Zachodzio wane i kopotliwe pytanie, komu odda buaw
po Stanisawie Lanckoroskim, hetmanie polnym i wojewodzie

ruskim, który w tym czasie umar. Dwóch byo pretendentów

bardzo zasuonych i gonej sawy — nietylko w Polsce. Jeden

jakom stanu, drugi jako wielki i szczliwy wojownik; ten za-

sugiwa na buaw, tamten jej pragn. Król nie by wstanie

odmówi Lubomirskiemu, który go wprowadzi do Polski i któ-

remu, jak sam wyznawa, po Bogu koron by winien; z drugiej

strony musia czu, e w tych czasach wojennych warto Czar-

nieckiego przewysza zdolnoci marszaka. Mimo to Lubomirski

otrzyma buaw, Czarniecki województwo ruskie i starostwo

piotrkowskie *^), z obietnic buawy polnej po zejciu Stanisawa

Potockiego ^"), a zarazem utworzono dla niego now szar
wojskow, generaa zastpcy "), wodza wojsk JKM. ^^).

Druga wana sprawa, zdobycia pienidzy na now wojn,
odoon zostaa do nastpnego zjazdu senatorów. Nie mogli

si zgodzi na uchwalenie podatków przez sejmiki bez zoenia
sejmu i na zastaw dóbr zakonnj^ch i kocielnych, królewszczyzn,

up solnych, oraz Ksistwa Opolskiego i Raciborskiego za por-

czeniem przez senatorów zwrotu ze strony Rzpltej. ^^). Skoczyo
si na tem, e uchwalono udzieli amnestyi ydom, którzy ze

Szwedami trzymali, byle zoyli 100.000 z. ^*) i postanowiono

prosi papiea o subsydya ^^). Natomiast król w Czstochowie

zapisem odkaa swojej onie wszystkie dobra swoje oraz sumy
neapolitaskie ^^) i Ksistwa Raciborskie i Opolskie — ale prze-

pisanie wasnoci tych Ksistw wymagao potwierdzenia cesa-

rza ^''). Królowa cigaa gotówk ^**) i std po czci wpyw jej

na sprawy Rzeczypospolitej. Staraa si o zasiki od duchowie-
stwa francuskiego, ale kardyna odmówi zezwolenia ^^).

Mówiono, e i król mia znaczne pienidze. Kosztownoci

Karola Ferdynanda, które królewicz zastawi w Gdasku za

100.000 z., wartay 300.000 •'"). Skarby królewicza przywieziono

w 12 adownych wozach do Warszawy, a nastpnie do przecho-

wania w Gdasku "). Nie wiadomo, czy ich król z Gdaska nie

przywióz do Polski.

Uchwalono take wysa poselstwo do cara z ratyfikacy

zawartego w Wilnie rozejmu i z przedstawieniem, e w obec
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najazdu Rakoczego niepodobna zwoa sejmu; gdyby za Moskal

nie godzi si na odroczenie, pose mia obieca sejm w maju,

byle car by gotów nie pomoc Polsce, a Kozaków powag
swoj powstrzyma od czenia si z Rakoczym *'2).

Przedewszystkiem radzono w Czstochowie o ratyfikacyi

traktatu zawartego z cesarzem. Wiede by zaniepokojony od-

wlekaniem tej sprawy. Obawiano si, e Polacy zechc publi-

kowa gówniejsze punkta traktatu, aby uzyska dobre warunki

pokoju z pomoc Francyi od Szweda i wojn przenie do Ce-

sarstwa. Obawiano si wicej jeszcze niebezpieczestwa ze strony

Rakoczego, w razie, gdyby tene owadn Polsk. Cesarz roz-

kaza ciga armi do lska i zaopatrzy twierdze graniczne.

Do króla, który by wówczas w Gdasku, wysa majora Box-

torffa w pewnej sprawie, niewiadomo jakiej, i kaza mu dowie-

dzie si o wojskowej gotowoci Polski; a do królowej, bawicej

wówczas w Dankowie, pukownika i radc wojennego Garniera.

Królowa odpowiedziaa, e król ju Jaskólskiego do Porty wy-

prawi, a Rakoczy midzy Przemylem a Samborem na Kozaków

czeka. Pokazywaa Garnierowi list Mazariniego, w którym Polsk

do pokoju wzywa i pomoc sw ofiaruje; straszya cesarza na

podstawie listów Lumbresa : e Rakoczy, otrzymawszy pienidze

od Francyi na wojn z Austry, zamierza wkroczy na lsk
i poruszy Wgry, podczas gdy Francuzi rusz od Renu. Z Dani
radzia zawrze przymierze, bo Polacy znueni wojn, podpisz

jakikolwiek pokój, jeli pomocy nie ujrz ; wreszcie prosia, aby

cesarz przysa kogo na zjazd w Czstochowie.

Cesarz wysa majora Adama Garniera do Czstochowy.

Król prosi, aby pose cesarski Lorbacher jak najwczeniej przy-

bywa i wraz z polskim posem do Moskwy jecha, aby cesarz

pozwoli werbowa w Opolu i Raciborzu, aby przysa zdolnego

oficera na komendanta Czstochowy i wysa niezwocznie prze-

ciw Rakoczemu 12—15.000 wojska, —groc, e w przeciwnym

razie zawrze pokój ze Szwecy, poczem Szwedzi polskich o-
nierzy do swej suby zacign i przeciw Austryi uyj. Zara-

zem domaga si stanowczej odpowiedzi od cesarza ^^).

Gdy wesza na stó sprawa ratyfikacyi, wystpili niektórzy

senatorowie z zarzutem, e posiki (4.000 ludzi) zbyt mae i bez

wartoci, e i ta ilo wybrakowanych onierzy, których cesarz

nie daje, ale ze suby swojej uwolni obiecuje, nie znajc j-
zyka i sposobu wojowania, uszczupli si przez dezercy, e
zoy od przed przybyciem ich do Polski nie podobna, e
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tego rodzaju pomoc wobec obowizku Rzeczypospolitej wspie-

rania Austryi przez dziesi lat wszystkiemi silami jest nie-

proporcyonalna ^*). W kocu jednak, skonieni obietnicami

Lisoli, uznali konieczno ratyfikacyi wszyscy, — nawet kanclerz

(chocia by stronnikiem Francyi), gdy otrzyma wiadomo, e
Szwed i kurfirst zamylaj podzieli Polsk midzy siebie, dawszy
carowi Estoni i Ingry ^^i e obietnice kurfirsta s nie szczere ^0.

Ratyfikowano traktat 6/3 ^'') w nadziei, e wojsko cesarskie

zaraz wkroczy do Polski ^^). Wysany z ratyfikacy Miaskowski «**)

prosi imieniem króla o niezwoczn pomoc i aby cesarz temu
wojsku, które do Polski wysa zamierza, przynajmniej trzymie-

siczny od wypaci raczy, co król zwróci obieca ^"). A po-

niewa cesarz da wyprawienia posa celem zawarcia nowego
traktatu, wysano do Wiednia podskarbiego Bogusawa Leszczy-
skiego, który odstpi Szwedów, za porednictwem krewnych
swoich, prymasa i wojewody poznaskiego, przyjty do aski,

obieca, jak si zdaje, poselstwo na swój koszt odprawi '^)

i pierwszy nasun królowej myl o sukcesorze, któryby jej

siostrzenic poj za on — std wielkie aski i wpyw podskar-

biego '2).

Wysano go z plenipotency, jakiej poprzedni posowie nie

mieli i z tajemnem poleceniem i penomocnictwem, opatrzonem

podpisem króla i królowej, ofiarowania domowi austryackiemu

sukcesyi w Polsce ''^).

Polacy pragnli arcyksicia Karola, modszego syna Fer-

dynanda III. Nadto chciaa królowa, aby si pod jej opiek
w Polsce chowa i po mierci króla tron obj '^*). W tym celu

Austryacy mieli zaj Kraków, Pozna, Toru i kilka innych

gówniejszych miejsc i zatrzyma je, aby zapewni sukcesy
domowi austryackiemu w czasie sejmu ").

Bogusaw Leszczyski stan 31/3 w Enzensdorf i do uro-

czystego wjazdu si gotowa '^). Wjecha do Wiednia 6/4 — ale

cesarz umar 2/4.

11/4 wysano Leszczyskiemu penomocnictwo do roko-

wania z synem i nastpc Ferdynanda III., z 17-letnim Leopol-

dem, królem wgierskim i czeskim. Ale i ten zaraz zachorowa,

a powróciwszy do zdrowia, nie chcia rozpoczyna traktatów

bez zniesienia si ze stryjem i opiekunem swoim, arcyksiciem

Leopoldem, który take zachorowa.

W Polsce tymczasem, w miar postpów Rakoczego, pa-

nowa popoch i zamieszanie, jak przed dwoma laty w czasie
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najazdu szwedzkiego. Czekano, jak zbawienia, posików cesar-

skich, które mimo nieustannych nawoywa nie przybyway.

Wic oburzano si na Wiede i na tych wszystkich, którzy

jakiekolwiek nadzieje robih ").

„Spiesz si — pisa nuncyusz do Bogusawa Leszczyskiego

13/3 — spiesz si na Boga! jeeli pragniesz ocalenia swego

Pana, staraj si o popiech, aby tych tu ludzi zwiza jakimbd
sposobem. Czas si bardziej przeciw wam obraca, ni mylicie.

Król mówi mi o tern wczoraj ze zami. Chciabym si janiej

wyrazi, ale mi nie wolno. Spiesz si, spiesz na Boga ! Król

i królowa przesyaj ci pozdrowienie i zapewnienie o serdecznem

przywizaniu ^**)''.

Nadchodziy wieci o zdradzie i odstpstwach znaczniejszych

obywateli '^), a nieochocie wojska koronnego 8°), o niezgodzie

w wojsku litewskiem ^^). Król narzeka, e z powodu zwoki
austryackiej wojsko go

,
jak przed dwoma laty, opuci ^^).

Prosi nuncyusza, aby uwiadomi Dwór wiedeski o nowych
machinacyach szwedzkich ®^).

Rezydowa w Czstochowie, ale przebywa w Dankowie,

aby by bliej granicy lska. Gdy Rakoczy zaj Kraków 28/3,

królowa wyjechaa do Opola 3,4 i tam miaa przebywa a do

przybycia Tatarów, którzy si obiecywali na 20/4 do Polski lub

do Siedmiogrodu ^^). Z Opola wrócia na kilka dni, aby si wi-

dzie w Krzepicach z posem francuskim ^^), który przywióz

„deklaracy" Karola Gustawa i kurfirsta, jako odpowied na

warunki pokoju podane w Gdasku.
Jan Kazimierz, który podejrzywa, e Szwed rozpoczciem

traktatów pragnie osabi stosunki Rzpltej z cesarzem i z Moskw,
da w Gdasku, aby Karol Gustaw odda wszystko, co zabra ^^).

Karol Gustaw i kurfirst w „deklaracyi" owiadczali, e na in-

stancy Francyi i Holendrów gotowi s przystpi do traktatów,

ale przedtem trzeba si zgodzi na miejsce i czas kongresu,

wyda amnesty za przeszo i listy bezpieczestwa dla komi-

sarzów szwedzkich, brandenburskich, Rakoczego i Chmielni-

ckiego ^')- Prócz tego da de Lumbres, aby Polacy nie wci-

gali do traktatów cesarza i cara ^^).

Odpowiedziano mu, e na razie odpowiedzie nie mona,
bo mao senatorów przy królu i Polacy musz si w tej sprawie

porozumie ze swoimi sprzymierzecami ^^).

Królowa zapewniaa posa, e pragnie pokoju; narzekaa,

e król i prymas trzymaj si Austryi, a do Leszczyskiego,

Wojna Brandenburska. o



114 TRAKTAT WIEDESKI

posa polskiego w Wiedniu pisaa, e „Austrya trzyma Polsk
w zawieszeniu, aby skoni Szweda i kurfirsta do ukadów,
a potem poda niemoliwe warunki. Wszyscy czekaj i trac
otuch. Wojsko litewskie nie czy si z nami w nadziei posi-

ków austryackich. Szlachta czekana przybycie posików, a Szwed
wzmacnia si na granicy, a moe i Chmielnicki na nas ruszy.

Nie obawiaj si, ebym wesza w Jakie ukady z Francy. La
passion de la nation ne me domine pas. Gdyby mi Francuzi

pomogli, kochaabym ich, ale jako przyjació szwedzkich jestem

ich nieprzyjaciók. De Lumbres twierdzi, e Szwed chce si
godzi z Austry ^")''.

Kopia tego listu dostaa si do rk kardynaa Mazarina ^^)

i sprawia wiele kopotu królowej.

De Lumbres dowodzi niezbdnej potrzeby oddania Szwe-

dom Prus Królewskich i zrobi uwag, e ludzie, chcc ocali

ycie, zmuszeni s nieraz do operacyi i trac cz swego ciaa.

To prawda — odrzek jeden z senatorów — ale nikt nie

zgodzi si na podernicie garda ^^). Pose usiowa przekona
królow i Dwór, e Austrya udzi Polsk, aby j od innych

rodków obrony wstrzyma, a tymczasem gotowa ze Szwecy
paktowa. Dwór wiedeski ofiaruje swoje porednictwo, wojsko

na granicy trzyma i przewleka ukady, aby Szwed i kurfirst

nie wkroczyli do Niemiec ^^).

„Hatzfeld i Susa — pisa de Lumbres do Parya — przy-

byli tutaj celem porozumienia w sprawie zczenia armii. Pose
moskiewski mia 2/5 audyency. da sejmu i zwizku broni,

przypominajc, e Polakom nie wolno z nikim traktowa, tylko

z carem. Odpowiedziano mu, e sejmu przed kocem kampanii

zoy nie mona. Przyby i pose tatarski, mia 8/5 audyency,
przywióz listy od hana z 4/3, e tene ruszy z ca ord, e
paszowie Sylistryi i Budzina dostali rozkaz wkroczy z nim

razem do Wooszczyzny i Modawii, aby zmusi hospodarów do

uderzenia na Siedmiogród. da, aby król wysa cz wojska,

i z tego powodu Dwór si niepokoi. Nie obawiam si posików
austryackich, ale gdyby Rakoczy by zmuszony wróci, a Kozacy

si nie ruszyli, to wówczas Szwedzi i kurfirst nie byliby w stanie

opiera si tylu nieprzyjacioom, bo poddani kurfirsta podejrzani,

pragn wróci do Polski, a on sam dowiedziawszy si o zwiz-

kach, które powstaj przeciw niemu, da pokoju i tylko na

zapewnienia, e Rakoczy, Kozacy i Turcy wkrocz do Polski,

zgodzi si na dalsz wojn. W tej chwili 8/5 dowiedziaem si,
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e traktat z Austry podpisany. Owiadczyem gotowo jecha

do króla szwedzkiego i traktowa o pokój, byle mi dano od-

powied na „deklaracy", ale nie przyjto mojej ofiary ^^y.

Przybyy ponownie do Dankowa pose cesarski Lisola oba-

wia si wpywów francuskich. Przyjty z najwysz radoci
przez króla i królow, gdy przywióz niewtpliw nadziej

posików, jeeli król przystanie na warunki — prosi o odpra-

wienie posa francuskiego, uoy nawet odpowied dla niego.

Dodaa królowa, e jeli ta odpowied nie wystarczy, to ona

powie, e wyjeda do Opola, gdzie si pose jecha nie omieli ^^)

— ale to wszystko dopiero wtedy, gdy traktat z cesarzem stanie.

Tymczasem nazajutrz de Lumbres pojawi si na Dworze z we-

soem obliczem z listami króla i kardynaa i obietnic pieninego
wynagrodzenia dla Karola Gustawa, jeeli Prus odstpi. Byy
w tych listach i groby. Francuz da paszportu do króla

szwedzkiego i zapewnia, e pokój przyjdzie do skutku. W nocy

zawezwa król Lisol i ze zami w oczach pyta go, co odpo-

wiedzie w obec przewlekania Dworu wiedeskiego. Bóg widzi —
mówi — ile skarg, ile niebezpieczestwa, ile wyrzutów wy-
cierpia, z powodu samej tylko nadziei, opartej na obietnicach

Austryi. Jeli si zawiedzie, stanie si pomiewiskiem wszystkich,

a przekln go Polacy za zniszczenie caego kraju. Ostatecznie

tak król, jak i królowa ^*'), która pod koniec konferencyi nadesza,

obiecali, e wstrzymaj si z odpowiedzi posowi francuskiemu

do przybycia goca, którego wysali do Wiednia ^').

W obec postpów Szwedów, Rakoczego i Kozaków, którzy

niemal ca Polsk zagarnli, w obec obawy, e go i wojsko
opuci, król nie móg wierzy w dalek pomoc Francyi. Spo-

dziewa si, e Dania wypowie wojn Szwedom, e Tatarzy

przyjd z pomoc. Tymczasem niebezpieczestwo wisiao nad
gow i jedynie wojsko austryackie mogo go ratowa.

„O ile mogem wywnioskowa — pisze Lisola — zamiary
króla, królowej i senatorów najbardziej nam przychylnych zmie-

rzaj do tego, eby w braku pomocy austryackiej godzi si
natychmiast ze Szwecy. Francya zapaci Szwedom dwa miliony,

kurfirst zostanie w zwizku z Szwecy, Polacy pogodz Rako-
czego z Tatarami, Rakoczy Polsk z Kozakami i wspólnemi
siami wypdz Moskali z Litwy, zapewniwszy Rakoczemu
sukcesy w Polsce. S i tacy, którzy radz sojusz ze Szwecy,
z Rakoczym i kurfirstem przeciw Austryi ^^)^.
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Ukady w Wiedniu z komisarzami Leopolda postpoway
bardzo powoli, pomimo zrcznoci i sprystoci posa polskiego

— „nie z powodu zej woli Niemców, ale taki zwyczaj u tego

Dworu, e byle plun, potrzebuje konferencyi". Pose trafi

na rzeczy strasznie pomieszane mierci cesarsk, bo i aoba
pierwszych dni i niezgoda midzy nowymi i dawnymi ministrami;

potem choroba króla wgierskiego Leopolda i arcyksicia Leo-

polda, stryja i opiekuna modego króla, który 24/4 nakaza

prowadzi dalej ukady rozpoczte za ycia Ferdynanda ^% Ale

komisarze nie zgadzali si ze sob. Jedynie Auersberg, otrzy-

mawszy indygenat polski i""), nagli do popiechu ^•^i); Oettingen

si waha, Porcia owiadczy si przeciw przymierzu i, stojc

na gruncie ratyfikowanej transakcyi, wykazywa trudnoci wy-

konania teje ^^2). Leszczyski nie da si zby „takimi artami",

uda si prywatnie do arcyksicia, obesa wszystkich posów
cudzoziemskich i wszystkich ministrów austryackich przez nasta-

wione osoby i dozna tej pociechy, e po dugich naradach dzie

i noc dowiedzia si wreszcie 18,4 w tajemnicy przez posa
hiszpaskiego (który najgorcej pomaga), e posiki uchwalono.

Ale deklaracya, na któr czeka, odwleka si, bo arcyksie
znowu zachorowa ^*'^). Stano, e 15.000 wojska dadz, umó-

wiono pomniejsze warunki co do ywnoci, kwater, miejsc

bezpieczestwa. Co do szczegóów o sposobie poczenia z woj-

skiem polskiem, o drogach i planie wojennym mia si z królem

porozumie Hatzfeld, którego wysano doDankowa. Najtrudniejsz

spraw by zwrot kosztów na zacig 15.000 wojska, na artylery

i amunicy : dwa miliony zp., a pozatem chcieli pacy zupenej

temu wojsku, póki w Polsce bdzie, co wynosio drugie dwa mi-

liony. Gdyby za Rzplta nie bya w stanie zapaci tych czterech

milionów, dali zastawu. Pose przeraony t propozycy do-

wodzi, „e ani moemy, animy powinni by pocigani do takich

wydatków".

Nastpnej sesyi przedoyli, e król wgierski chce po

bratersku postpi i da 1,600.000 za wypraw, a milion

rocznie na utrzymanie wojska. „I tom zbija wszelkimi sposo-

bami i racyami z caym impetem i porywaem si egna.
Wreszcie za trzeci sesy — WKM. patrzaj, co tu za sposób

traktatów — przepenieni bratersk mioci, przynieli mi

za koszty wyprawy milion, a za kady rok, z nadmiaru czuoci,

na utrzymanie wojska, aby zawsze w penej liczbie zostawao,

600.000. Protestowaem, e nie bd nawet o tem mówi jako
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pose, ale odnios si z tern do króla, a tymczasem prosiem,

aby wojsko wszystko stano na granicy, clioby w tyci dniach

deklaracya króla nie nadesza. W prywatnym dyskursie propo-

nowaem im 600.000 z. za wypraw, a na utrzymanie armii

300.000, tyle, co jeden pukownik u nas na rok bierze za jeden

regiment niekompletowany. Wzili to ad referendum. Co do za-

stawu na te sumy podawaem kilka zamków, ale oni i sowa
na to da nie chcieli i wyjechali nad moje spodziewanie z Wie-

liczk ^"*) i Bochni, aby im puszczone byy w zastawie pierw-

szej sumy jednego miliona, a do wypacenia tej sumy, eby
tymczasem usum frucum tych pienidzy brali z Wieliczki,

a z ostatka, eby sobie wybierali koszty na utrzymanie wojska

z wielickich intrat, jakoby Wieliczka wystarczya, tak jednak,

gdyby jednego roku nie odebrali swojej rocznej sumy, takby

dugo trzymali, aby wybrali, pókiby wojsko byo w naszej

usudze. Znowum ja i tu jak od deski odpad, powiedziawszy,

e i pary z ust nie wypuszcz w sprawie hipotecznego zastawu

albo jakiego ciaru, któryby prawo posiadania lub wasnoci
jakimkolwiek sposobem mia przyznawa królowi wgierskiemu.

Jako przysigy podskarbi nie mog nic stanowi ze szkod
stou króla pana mego, któryby zupenie by zniszczony. Nawet

prawa nasze zakazuj nietylko zastawia, ale obcia dobra

stou królewskiego — i ju si mao na tem rzecz sama caa
nie zerwaa, gdyby nie zaporedniczy pose hiszpaski."

„Na nastpn sesy przedstawili mi rejestr kosztów. Wtedy
ja widzc, e niepodobna czego nie uczyni, chcemyli mie zna-

czne i gotowe posiki, podaem im w prywatnym dyskursie ten

sposób na Wieliczk, który ochrania prawo posiadania i wasno
WKM. i Rzpltej, i nie narusza si nic: Król wgierski zostanie

dopuszczony do wspólnego uytkowania kopalni wielickiej bez

adnej hipoteki. Poow soli wypaci sobie na kady rok, póki

wojna bdzie trwaa, 600.000 bez adnego ciaru Rzpltej, z wi-
kszym daleko dochodem stou WKM., bo ta druga poowa wiksza
bdzie, ni ta dzisiejsza cao, bo król wgierski chce monopol

soli zaprowadzi w swoich pastwach dziedzicznych. Zaczem

wicej soli wychodzi bdzie, wicej si sprzedawa bdzie,

zaczem ta poowa WKM. wiksza bdzie ni teraniejszy dochód

WKM., i tak pozostanie na wieki w taki sposób, e cho wy-
bierze sumy swoje król wgierski, przyjdziesz WKM. i do tej

jego, któr bdzie trzyma, poowicy, i skarb WKM. wzronie
w nieskoczono. Lejszego sposobu pacy, mniejszym kosztem



118 TRAKTAT WIEDESKI

trzymania wojska, bez kosztu, by nie moe, i rozumiem, e
od pocztku wiata nikt tak lekko cudzoziemskiego wojska nie

zaciga. Po wikszej czci na ten sposób i oni bardzo przypa-

daj, bo z okazyi tej soli bd mieli wielkie zyski w lsku,
które im to nagrodz, co od nas mao bior, i dlatego nie chcieli

si inszego sposobu chwyci, tylko Wieliczki, eby i nam ciko
nie uczynili i sami nie szwankowali, bo nagrodz sobie tym
handlem w dziedzicznych pastwach swoich, com ja im wywiód
jak najgruntowniej. W tych sumach jeszcze midzy nami jest

rónica, e oni chc miliona na koszta zacigu, a ja mówi im

o 600.000, oni o 600.000 rocznie na utrzymanie wojska, a ja

o 300.000. Nie rozumiej WKM. o tym Dworze, eby szalbiersko

szed, t zwok flegmie niemieckiej racz przypisa, a co si
tyczy tego, e zaog maj mie w Wieliczce, musiao to by
i dla nich i dla WKM., eby nam Wieliczki nie spalono i e-
bymy prdzej mogli przyj do korzystania z kopalni, a przy-

najmniej do jej konserwacyi ^^^y.

Nastpnego dnia 55 uda si minister skarbu austryacki,

Hofkammer - Prasident hr. Sinzendorf z urzdnikami tego wy-

dziau Klemensem Radstatem i Fr. Lisol do mieszkania posa

i uoyli warunki asekuracyi, okrom sumy w targu bdcej ^°0-

Oprócz tego zadali, aby w dodatku, gdyby dochód z Wieliczki

nie wystarcza, lub na wypadek, gdyby nie przyszo uywa
dochodów z niej, sumy neapolitaskie obligowane zostay. Pose
nie chcia o tem mówi "0> ale radzi królowi, aby si zgodzi

„jako na rzecz suszn, bo gdyby Wieliczk nieprzyjaciel spali,

do czegó by oni si rzuci mieli. Gorszaby w takim razie bya
nasza sprawa, bo oniby si przecie upominali dugu swego i nie

ustpiliby, aby im zapacono i spadby ciar na ca Rzplt,

a tak musieliby si kontentowa temi sumami, z których zda

mi si, e ani WKM. depozytów nie zebra, a po najduszem
yciu WKM. kto wie, jako si ta suma obraca bdzie. Niech

te wzajemnie Rzplta nasza t sum originaln neapolitask,

która jest okoo 1,500.000 z., asekuruje WKM. jako dug sama,

a niechaj asekuruje na skadzie winnym, które wanie wyniesie

procent tej sumy, kiedyby w razie ruiny Wieliczki chwycili si
tamtych sum Austryacy : bez adnej trudnoci to WKM. sprawisz

na pierwszym zjedzie (senatu) jako rzecz oczywicie suszn
i do wykonania bardzo atw bez pytania si caej Rzpltej los)".

Poniewa pose w sprawie sum neapolitaskich i w sprawie

zapaty wojska odwoa si do króla, wyprawiony zosta

I
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7/5 Lisola do Polski po potwierdzenie uoonych warunków.

Król zgadza si na propozycye posa, tylko sumy neapolitaskie

stanowiy przeszkod i byy przyczyn opónienia ^*"'), poniewa

sumy te król darowa królowej. Czekano na powrót Lisoli, a tym-

czasem pose stara si wszelkiemi siami o usunicie tego -
dania ^^^) i powiodo mu si widocznie osabi t pretensy, bo

Leopold da zapewnienie, e mimo zastawienia sum neapolita-

skich królowa nie straci rocznie 10.000 dukatów "i).

;^Daem pozna Schwarzenbergowi (najbardziej wpywowy
minister), e to wiemy, e on jest autorem tych zwok i trudnoci,

ale tak, e si nie móg o to gniewa, bom to czyni, dzikujc

za jego dobr kooperacy, któr w tej negocyacyi czyni, w czem

si on bardzo musia postrzedz. Obiecaem mu ask WKM. za

to, e go WKM. za tak znaczne przysugi bdzie zawsze chcia

dwiga w Domu tym, w którym on ca sw przyszo widzi

:

a z tej okazyi wpadem w sumy neapolitaskie, e si ich nie-

susznie upominaj. Stawa on przecie przy nich, jako przy

swoim koncepcie, ale w kocu agodniej o nich mówi i obieca

wszelkiego starania dooy, a na ostatek radzi mi, abym w tych

wszystkich materyach napisa kartk do arcyksicia, a on po-

prze je obieca "^)''.

Nareszcie 27/5 stan traktat przymierza z Austry „celem

przywrócenia pokoju", z potwierdzeniem traktatu zawartego 1/12

midzy Ferdynandem III. a Janem Kazimierzem, oraz dawniej-

szych midzy ich poprzednikami.

Poszczególne artykuy orzekay : Król wgierski Leopold

wystawi suszne wojsko piesze i konne z dostateczn liczb dzia,

okoo 12.000 ludzi, pod dowództwem feldmarszaka, który w czasie

i miejscu umówionem poczy si z wojskiem polskiem. Jan

Kazimierz obejmie naczelne dowództwo, o ile w obozie znajdo-

wa si bdzie. W nieobecnoci króla, wojska austryackie

i polskie pozostan pod komend swych wodzów, wszake tak

w razie obecnoci jak nieobecnoci króla plany feldmarszaka

powinny by rozwaane i wykonywane. Król polski uici za

koszta wyprawy 500.000 z., a nadto paci bdzie corocznie na

utrzymanie wojska po 300.000 z.; dostarczy ywnoci i przygo-

tuje na wasne koszta magazyny, a kwatery zimowe naznaczy

wedug zwyczaju niemieckiego. Zamki i miasta nad rzekami le-

ce, bd zawsze dla wojsk austryackich otwarte. Nadto wolno

królowi wgierskiemu dwa lub trzy miasta wasnego wyboru
obsadzi wojskiem, które zostanie po zawarciu pokoju odesane
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bez adnych uroszcze do tych miejsc. Wybrano Kraków i Pozna.
Zwierzchnictwo polityczne i cywilne pozostanie w tych miejscach

w czasie obecnoci austryackiej zaogi w polskich rkach. adna
strona bez wiedzy i bez zezwolenia drugiej ani pokoju ani ro-

zejmu nie zawrze. Jeeli podczas tej wojny ktokolwiek kraje

austryackie zaczepi, bdzie je Polska, jak swoje wasne, wszyst-

kierai siami bronia, na podstawie traktatu z 1,12 1656. Obie

strony zobowizay si dy do ukadów z kurfirstem i z het-

manem kozackim i zostawi im wolne przystpienie do przy-

mierza. Rozejm z Moskw powinien by wicie dotrzymany,

a nadto naley dooy starania, aby pokój z ni zawarty zosta.

W tym celu król wgierski sw interpozycy przyrzeka, byle

car tymczasem ze swej strony do uspokojenia Polski wszelk
si dy. Z królem duskim obie strony rokowa bd, aby

do przymierza przystpi. Przystpienie innych monarchów za-

lee bdzie od obustronnej umowy.
W celu ubezpieczenia wypaty umówionych powyej sum

przeznacza król polski królowi wgierskiemu poow dochodów

z kopalni w Wieliczce i Bochni, z prawem wasnoci króla pol-

skiego. Zwyczaje i prawa niektórych województw do pobierania

pewnej iloci soli pozostan nienaruszone, oraz pensye nalene

urzdnikom, kocioom i prywatnym. Dziedziczni urzdnicy po-

zostan nadal, nastpcy ich nie strac przywilejów. Królowi

wgierskiemu wolno obsadzi zaog zamki w Wieliczce i Bochni,

oraz mie wasnego administratora z równ wadz z admini-

stratorem polskim. Komisarze zgodz si na ilo soli, majcej

by corocznie wykopan, i oznacz jej cen. Od administratora

austryackiego zalee bdzie wywóz soli do krajów austryackich,

aby bez jego zezwolenia nikt tam soli nie wywozi ani nie

sprzedawa; to samo prawo bdzie mia administrator polski

co do krajów Rzpltej. Jeeli sól nad cen umówion w krajach

austryackich lub polskich sprzedawana bdzie, zostanie ten zysk

przy kadym królu, co w swych krajach sól droej sprzeda.

Czystym dochodem bd si dzielili królowie, lecz to, co otrzyma

król wgierski, bdzie odciganem od owych sum, które si

Polska zobowizaa wypaci. Wspólna administracya trwa b-
dzie a do umorzenia caej naleytoci, poczem kopalnie wróc
w posiadanie króla polskiego bez wszelkiej pretensyi ze strony

króla wgierskiego. Na wypadek, gdyby ta hipoteka nie wy-

starczaa, przeznaczy król polski inn na sumach, które mu
w królestwie neapolitaskiem nale "^).
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Do artykuów niniejszego traktatu przymierza midzy Au-

stry a Polsk zaliczy naley obligacy, dan przez podskar-

biego w imieniu króla i Rzpltej królowi Wgier i Czech, wzgldem
elekcyi króla polskiego z Domu austryackiego po mierci Jana

Kazimierza ^^*).

Niechciano w Wiedniu porusza tej sprawy, a gdy pose
przedstawia Leopoldowi i ministrom, e teraz pora dogodna,

aby pozyska Królestwo polskie, gdy obiecywa poparcie swoje

i caej swojej rodziny, odpowiedziano mu, e teraz nie czas mówi
o tem — póniej, gdy Polska bdzie uwolniona, moe sobie przy-

pomnie o tych, którzy jej pomogli"^).

I zaprawd, propozycya sukcesyi, oraz danie wysania

arcyksicia do Polski i maestwa jego z siostrzenic królo-

wej ^^^) — które wymagao pozwolenia Francyi — to wszystko

byo bezprzedmiotowem w obec postpów Rakoczego, kiedy lada

oddzia nieprzyjacielski móg wpdzi par królewsk napowrót

do lska. Odpowied Leopolda bya rozumna i szlachetna.

Z wielk radoci przyjto 6,6 w Dankowie goca pod-

skarbiego z doniesieniem o zawartym traktacie i o rozkazie

danym Hatzfeldowi, aby do Polski wyruszy, o czem urzdowe
doniesienie ze strony króla wgierskiego odebrano "^).

„Negocyacya ta cudownej doskonaoci — pisze wojewoda

poznaski — bo za mae pienidze tak znaczne posiki, bylemy
ich uy umieli, a co wicej. Dom austryacki wcignity w t
wojn, e nie moem, chyba razem z nimi zgin i^^)**. „Jeeli

WKM. — pisa podskarbi — bdziesz mia przy sobie Czarnieckiego

i Wielkopolan, t. j. 12.000 wojska naszego do tego, co przyjdzie,

to moesz bezpiecznie wejrze w oczy nieprzyjacielowi i wicej

go nie potrzeba, bez owej hooty, co sama nieprzyjaciela nie

bije, a wojsko, które si bi ma, godem wymorzy. Niech inne

wojska tymczasem dywersy nieprzyjacielowi czyni, po mar-

grabstwie, w Prusiech, a gówna sia niech samego nieprzyjaciela

pilnuje, póki jeszcze wiea, póki nie nastpi owe nieszczsne

niedojrzae owoce, które stoj za nieprzyjaciela, bo wojsko

znosz "^)''.

By wanie na posuchaniu u króla pose francuski, gdy
wprowadzono goca z Wiednia, który, oddajc listy, powiedzia,

e przynosi jak najpomylniejsz wiadomo. De Lumbres po-

bieg zaraz do królowej i tam dowiedzia si, e nic pewnego,

tylko obietnice, którym ufa nie mona. T odpowiedzi omie-
lony, wystpi z ostatnim punktem tajnej instrukcyi, e obaj
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z baronem d'Avaugour maj rozkaz wezwa króla szwedzkiego

do oddania Prus i nie wtpi, e si zgodzi, poniewa w obe-

cnych stosunkach zupenie od Francyi zaley, bez której nie

bdzie móg przewleka wojny i powstrzyma grocej mu za-

gady. Królowa obojtn odpowiedzi przerazia go i obiecaa

Lisoli, e de Lumbres zostanie odprawiony, jak tylko wiadomo
nadejdzie, e cesarskie wojska si zbliaj, a do Wiednia kazaa

napisa, e si poczuwa do obowizku skoni króla i sena-

torów do zwolnienia kurfirsta od hodu, jeli odda swój gos
w czasie elekcyi cesarza królowi wgierskiemu ^^o),

„Dzie przedtem, pisze de Lumbres, przyniós mi w nieobe-

cnoci kanclerza podkanclerzy odpowied na deklaracy, e król

nie moe si zgodzi na kongres bez porednictwa cesarza

i wcignicia swoich sprzymierzeców, da uprzedniej dekla-

racyi Karola Gustawa, e odda Prusy. Nie bdzie móg przy-

stpi do traktatów, dopóki Szwedzi i ich sprzymierzecy znaj-

duj si w granicach Rzpltej ^^i).

De Lumbres nie chcia przyj tej odpowiedzi, a miano-

wicie ostatniego punktu, uoonego przez Lisol i nuncyusza

Yidoniego. Przedstawiono mu, e jako porednik powinien komu-

nikowa stronom wszystkie pisma. „Te tylko, odrzek, które

umoliwiaj pokój''.

Królowa udawaa, e jest niezadowolona z tej odpowiedzi

na deklaracy i wyrazia rado, e kanclerz, który powróci*

obieca zmian ^^% ale napróno, poniewa kopie odpowiedzi

odesano ju do Moskwy, Kopenhagi, do Wiednia i do Madrytu ^'^^^

Dwór polski przeniós si 16/6 z Dankowa do Czstochowy.

Przyby Garnier wysany przez Hatzfelda, a król ze swej strony

wezwa na konferency Czarnieckiego ^2*).

„Pitrz si trudnoci z powodu posików austryackich —
pisa de Lumbres — Dania wzia Bremerfurd, Lubomirski do-

nosi, e wkracza do Siedmiogrodu, Lisola wyjecha 17/6 do

kurfirsta z obietnic pomocy przy zdobyciu Pomorza szwedz-

kiego ^*^). Rakoczy, jak si pokazuje, pragnie si wycofa, chciaby

wej w ukady z Polsk; z granicy siedmiogrodzkiej donosz,

e Lubomirski wkroczy tam w 5—6.000 koni i z tumami chop-

stwa ^^^). W takich warunkach Francya nie ma interesu stara

si o pokój ^27). Karol Gustaw powinien by po zczeniu si
z Rakoczym ruszy na Jana Kazimierza i wpdzi go ponownie

do lska ^^s)".
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Waniejsz, ni traktat w Wiedniu zawarty, bya decyzya

króla duskiego, który omielony przez Austry i Polsk, wyda
1/6 wojn Szwedom, co zmusio Karola Gustawa opuci Rako-

czego i ruszy na Dani, która mu moga przeci komunikacy

ze Szwecy. Zarazem doniesiono królowej, e Rakoczy gotów

rozczy si ze Szwedem i zawrze pokój z Polsk ^^^).

Ale posiki austryackie, pomimo nieustannych nalega

króla ^^% nie nadchodziy. Feldmarszaek dopiero 25 6 stan
w Bdzinie, podczas gdy Rakoczy, Jak donosi Czarniecki, po

zajciu Warszawy, ruszy w drog do Krakowa. Jan Kazimierz,

majc zapewnion cudzoziemsk pomoc, odetchn spokojnie.

Obawia si, e go wszyscy odbiegn, lada oddzia szwedzki za-

garnie lub wegna do lska, bo wojsko byo niechtne, a szlachta

oburzona, e majc takie siy w drodze do Gdaska, znowu ich

uy nie potrafi, i siebie i Rzeczpospolit narazi lekkomylnie

na niebezpieczestwo. Z tego powodu da od cesarza ludzi dla

bezpieczestwa swojej osoby ^^0» oraz zaogi do Krzepic i do

Czstochowy, gdzie dwór polski mia bezpieczniejsze schronienie,

ni w dankowskim zamku ^^2),

Traktatem wiedeskim szlachta bya obraona. Hetman

Potocki „w imieniu wielu wojskowych i szlachty, oraz wielkich

i godnych senatorów" owiadczy, e tych „tajemnych ukadów
bez ich wiedzy i zgody, nie wiadomo w Jaki sposób i w jakiej

formie zawartych, nie akceptuj i maj je za czcze, bez wartoci

spekulacye. Osadzenie cudzoziemcami Krakowa i Poznania wy-

kracza przeciw prawom i obyczajom ojczystym i taki jest w wojsku

i midzy szlacht dyskurs, e z tych odmian mao takich sukce-

sorów mamy, których pragniemy, ale wicej, których si oba-

wiamy "^)".

Król nie ufa mstwu Polaków— a jednak mio Ojczyzny

jak wezbrana rzeka uniosa na swoich falach i rozniosa wszystkie

przeszkody ; i zanim obce posiki nadeszy, Polacy sami zniszczyli

doszcztnie nieprzyjaciela.



V.

NAJAZD RAKOCZEGO ').

Ksie siedmiogrodzki Jerzy II. Rakoczy, wstpiwszy na tron

w r. 1648, stara si, w myl ostatniej woli ojca, o koron polsk
dla brata swego Zygmunta i przygotowywa wypraw do Polski,

aby pozbawi tronu Jana Kazimierza. Uycza ucha zdrajcom,

czy si z nieprzyjaciómi Rzeczypospolitej, a mia nie mao
zwolenników w Polsce, nietylko midzy dysydentami ^).

Po mierci bezdzietnego brata (11 2 1652), przeprowadzi

wybór swego 7-letniego syna na swego nastpc, zapewniwszy

stanom wolno elekcyi na przyszo, wolno religijn i pokój

z innemi pastwami, dopóki gubernium nie uzna powodów zer-

wania. Mody ksi mia pozosta przy religii przodków, w prze-

ciwnym razie stany bd zwolnione od przysigi, a gdyby wstpi
na tron jako maoletni, Janosz Kemeny mia jako gubernator

sprawowa rzdy pastwa ^).

Zaniecha intryg w Polsce, a nawet zagroony przez hospo-

dara wooskiego Lupula i przez Chmielnickiego zawar z Janem
Kazimierzem przymierze zaczepno -odporne. Z pomoc polsk
wypdzi Lupula, obieg i zdoby Suczaw, przyczem Tymosz,

syn Chmielnickiego, zgin*).Cz swego wojska wysa królowi

pod waniec, ale od przysania dalszych posików si wymówi.
Natomiast sejm w r. 1654 pozwoli na indygenat caej rodziny

Rakoczego i trzech magnatów wgierskich: Jana Kemenyego,
Franciszka Rhedeja i Stefana Petkiego, przez wzgld, e w razie

odmowy, z przyjació staliby si wrogami 0.

Gdy Szwedzi zajli Polsk, a Jan Kazimierz uchodzi do

lska, senat zwróci uwag na Rakoczego (30/9 1655), pragnc
adopcyi jego syna przez Jana Kazimierza, w razie gdyby cesarz
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korony nie przyj i pomocy da nie chcia; a 18/12 1655 Lubo-

mirski, a z nim niektórzy monowadcy, ofiarowali ksiciu, nie

bez wiedzy króla, sukcesy po mierci Jana Kazimierza, adopcy

syna, a nawet wspólne rzdy w Polsce *).

Jerzy II. by mody, ambitny i przedsibiorczy. Hospoda-

rowie wooski i modawski byli od niego zaleni, skadali danin,

obowizani do dostarczania posików. W Porcie mia kredyt

i zachowanie, gdy zapaci trybut zalegy i biecy (wynoszcy

15.000 dukatów rocznie); by w stanie zebra liczne wojsko

i zaspokoi kwarcianych. By podany, jako pan wesoy i wo-

jenny, co za konierz nie wyleje (po mierci ojca pi niewstrze-

miliwie), a o ludziach rycerskich pamita bdzie.

Wychowanie odebra staranne '), tylko matka sn z za-

nadto wielk troskliwoci dbaa o jego zdrowie, bo Kozacy

twierdzili, e by zniewieciaym. Postaw mia pokan, zucho-

wat, chocia na twarzy nie bardzo urodziwy. Potna czaszka

z polska podgolona, nos orli, oczy zanadto wielkie, wyupiaste

i nieforemnie osadzone, ws dugi, dolna warga wydta, pod-

bródek w ty, broda rzadka naprzód podana ^). Posiada jednak

rzadki przymiot zbliania si do ludzi i ujcia, kogo chcia,

bratersk serdecznoci. Natomiast w gniewie dziki nie liczy

si ze sowami. W r. 1655, pokonawszy Semenów w Transal-

pinie, wypad na wpó pijany z dobyt szabl na front wojska

swoich sprzymierzeców i blunic brzydko po wgiersku, krzy-

cza: „Wy takiej matki syny, wiedzcie, e jestem królem

waszym, schylcie karki, bo inaczej elazo to obleje si krwi
wasz, jak si pawio we krwi tych bestyalskich synów, którzy

mnie i moj matk zbezczecili '*)".

Rzdy jego byy agodne. Silny mioci swoich poddanych,

powaaniem i respektem ssiadów, nadziej wszystkich Wgrów
i wielu Polaków, rós w saw, potg i bogactwa, posiada

wszystko, co serce pragnie; sta jak jabo pena kwiecia...

i móg si zwa szczliwym.

W Polsce mia wielu przyjació i wielbicieli. Akatolicy byli

gotowi porzuci dla niego Szwedów. Biskup krakowski, a nawet

prymas byli zwolennikami jego sukcesy i, poniewa przestrzega

równouprawnienia katolików. W r. 1652 zamierza wprawdzie

wypdzi Jezuitów z Siedmiogrodu, którzy w czasie jego dugiej

choroby zyskali znaczny wpyw na Dworze, a nawet do chorego

nastpcy tronu dotarli, osonici opiek teciowej ksicia. Polki

i gorliwej katoliczki, a oraz ony ksicia, Zofii z Batorych, która



126 NAJAZD RAKOCZEGO

religii rodziców swoich bya przychylna — ale na instancy

cesarza (w lutym 1652) i Jana Kazimierza (5 2 1652) zaniecha

tego zamiaru. Kanclerz jego by katolikiem.

Gdy mu zaproponowano sukcesy w Polsce po mierci Jana

Kazimierza, wysa w grudniu 1655 swego kanclerza do Lubowli

celem wysuchania propozycyi Lubomirskiego. Nie przyjmowa
ich ani odrzuca, odroczy odpowied ^°). Sn nie mia ochoty

zdobywa Polski, zajtej przez Szwedów; byby wola raczej

poczy si z nimi, aby mie udzia w zdobyczy, i z tego po-

wodu propozycye Lubomirskiego byy mu do ukadów ze Szwecy
przydatne ^^). Ale kiedy Jan Kazimierz wróci ze lska, a ksi
dowiedzia si o powstaniu Polaków, o niepowodzeniach szwedz-

kich ^2) i o posikach tatarskich, owiadczy gotowo wspierania

Rzeczypospolitej ^^) i zada od króla wysania penomocnych
posów celem dokoczenia napocztych ukadów ^*).

Jan Kazimierz, tknity do ywego zabiegami stronników

ksicia ^0, które graniczyy ze zdrad stanu "), uleg wreszcie

ich natarczywoci, w obec braku pienidzy ^') i nalega ony,
która pragna skojarzy maestwo swej siostrzenicy z synem
Rakoczego ^®), i wyprawi Pramowskiego do Siedmiogrodu 10/4

(w czasie, kiedy Karol Gustaw ucieka z wide pod Sandomie-

rzem, a Czarniecki odniós zwycistwo pod Wark) w sprawie

posików i z nadziej sukcesyi, aby go odwie od zwizku ze

Szwedami ^^).

Równoczenie donosi Jan Kazimierz ksiciu, e posowie

siedmiogrodzcy, wracajcy od króla szwedzkiego, wpadli w bitwie

pod Wark w rce polskie, a król ich nietylko wolnoci obda-

rzy, ale i obdarowa w nadziei, e i ksi z Pramowskim
askawie si obejdzie ^o).

Zlecono posowi prosi o posiki i o poyczk, zabezpie-

czon na dochodach Rzeczypospolitej, lub na zastaw klejnotów

kor. Za pomoc wojskow obiecywano adopcy syna przez króla,

z nadziej dziedziczenia majtku Domu królewskiego, t. j. ywca,
Ksistwa Opolskiego, sum neapolitaskich. Nadto królowa sio-

strzenic swoj ofiarowaa mu w maestwie. Gdyby ksi
na to zgodzi si nie chcia, pose mia zaproponowa, ale tylko

w ostatecznym razie, elekcy syna przez stany na sukcesora

w Królestwie, pod warunkiem, eby mody ksi zawsze przy

boku króla rezydowa, w religii katolickiej by chowany, z oby-

czajami i prawami Rzpltej si zapozna, i eby wysi urzdnicy

na jego dworze przez króla z polskich domów byli wybierani.
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Gdyby za sam ksi ojciec pragn królestwa i przy tern si
upiera, mia mu pose przedstawi, e jako akatolik mógby by
obrany, ale nigdy koronowany i za ycia króla nie mógby
w Polsce przebywa ani wchodzi w stosunki ze stanami i mia-

stami Rzpltej ani beneficyów i królewszczyzn nadawa. Wojska
siedmiogrodzkie w Polsce pozostawayby pod wadz jego gene-

raów, ale samemu ksiciu wkracza do Polski nie wolno, chyba

na wezwanie króla, a tytuowa mógby si jedynie „wybranym
królem polskim" 2^).

Rakoczy twierdzi, e Polacy zadrwili z niego, wysyajc
Pramowskiego z warunkami nie do przyjcia, mianowicie

w punktach zmiany religii syna, edukacyi jego i maestwa.
(Ten ostatni punkt, w instrukcyi nie zamieszczony, by widocznie

ustnie przedoony). Uskara si, e zmieniono porzdek i spo-

sób przeprowadzenia elekcyi i adopcyi ju dawniej ofiarowanej,

e wreszcie potwierdzenie wszystkich proponowanych przez posa
artykuów odoone zostao do najbliszego sejmu, podczas gdy

do cesarza maj by wyprawieni posowie po posiki, i jak wie
niesie, traktowa bd o sukcesyi.

Marszaek robi mu nadziej, e bdzie mona obej mil-

czeniem trudnoci zmiany religii, przyczem i osoba ksicia b-
dzie pod uwag wzita. Na to Rakoczy owiadczy, e jeeli

warunki bd uczciwe i sprawiedliwe, gotów przystpi do

traktatów, przedewszystkiem jednak traktatów z cesarzem na

swoj szkod nie cierpi i da wyranej i niewtpliwej dekla-

racyi co do zamiarów wzgldem osoby jego i syna, oraz pro-

porcyonalnej nagrody dla Siedmiogrodu za usugi; rekompensata

bowiem przez sukcesy jest wtpliwa, trzeba czego pewniej-

szego, na przykad wspólnych rzdów, lub czego podobnego.

Zarazem dzikowa marszakowi za uwag, aby mia baczny
wzgld na zwizek z królow 22).

Kiedy tak pisa do Lubomirskiego, wyprawa przeciw Polsce

bya ju postanowion. Trudno powiedzie, kiedy powsta ten

zamiar — prawdopodobnie skutkiem poselstwa Pramowskiego.
Mówiono o nim, e to za najzbawienniej sze uwaa, co mu si
najlepiej podoba. Ale cokolwiek mu si podobao, czy przyja
i wdziczno Rzpltej, z któr zawar by w r. 1653 lig za-

czepno-odporn, czy zwizek ze Szwecy, jak mu radzili jego

przyjaciele dysydenci w Polsce, donoszc, e król gnuny,
.sprawy le odogiem i wszyscy z niego niezadowoleni 23) —
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to pewna, e ju od dawna czyni przygotowania wojenne

i stara si przejedna Chmielnickiego i pozyska Kozaków '*).

Chmielnicki nie dowierza i zanim przystpi do ukadów,
posowie ksicia musieli raz i drugi dawa asekuracy, e Ra-

koczy nie zdradzi '^) — poczem hetman kozacki wysa Jana

Brzuchowickiego *^), który przed Pramowskim przyby do Sie-

dmiogrodu z daniem, aby ksi wypowiedzia wojn Polsce

wraz z Kozakami i Szwedami *0' Rakoczy wyprawi 26/6 Sebe-

siego, celem zawarcia sojuszu z Chmielnickim ^^).

W tym czasie Grondski, wysany przez Karola Gustawa

do Chmielnickiego, wracajc przez Siedmiogród, gdzie go Rako-

czy przyj do swojej suby, opowiedzia ksiciu w obecnoci

Kemenyego i Rhedeja ciekaw rozmow z Wyhowskim. Poniewa
ba si wraca przez Siedmiogród, pisarz wojska zap. pokaza

mu listy ksicia i tak mówi: „Widzisz, jak on gwatownie
pragnie sojuszu z nami. Nie podoba nam si zwizek z takim

wojakiem, co si za piecem wychowa, ale nie moemy go od-

rzuca i musimy przyjanie odpowiedzie. Jeeli ci hetman

poleci, bdziesz móg bezpiecznie przejecha, nie omieli si
obrazi nas, wiedzc, e rana zadana hetmanowi przez mier
Tymosza, jeszcze si nie zablinia i przyjdzie czas, e za to

zostanie ukarany *^)".

1/9 przybyli na dwór ksicia posowie Chmielnickiego:

Jan Kowalewski, asau generalny wojska zap., i Jan Hrusza

z ostronem owiadczeniem, e hetman pragnie zgody z Pola-

kami, ale z korzyci dla cara i bez szkody dla króla szwedz-

kiego. Prosi o porednictwo i gotów zawrze przyja z ksiciem,

jeeli ten zoy w ich obecnoci i na pimie przysig wedug
przesanej formuy, poczem i Kozacy w obec posów ksicych
sojusz zaprzysign gotowi ^o).

7/9 1656 zawarty zosta traktat wieczystej przyjani, za-

przysiony przez Rakoczego, oraz przez radców i urzdników
siedmiogrodzkich, który orzeka, e gdyby ktokolwiek zamierza

zaczepi hetmana, jego sukcesorów i wojsko zap., lub z jakiej-

kolwiek bd pretensyi ukrzywdzi, Rakoczy i jego sukcesorowie

obowizani bd uwiadomi o tem hetmana i ruszy natychmiast

z pomoc 'O- Poza tem stan tajemny ukad, moc którego

Kozacy obiecali, e gdyby ksi z Polakami lub z kimkolwiek

innym wojn rozpocz, oni natychmiast w 14 dniach przybd
w sile, jakiej ksi zapotrzebuje i na miejsce, jakie oznaczy,

nie ogldajc si na cara '*).
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Chmielnicki równie zoy przysig {iuramentum clienielae^

jak j nazwano w Siedmiogrodzie), w której midzy innemi za-

rczy, e adnej konfederacyi ani korespondencyi z kimkolwiek

na szkod Rakoczego nie zawie '^'^). Hospodarom, którym Ra-

koczy obieca odstpi Jazowiec i Kamieniec za przysanie

posików 34) (modawski zobowiza si dostawi 3.000 ludzi,

wooski 2.800) =*^), Chmielnicki zapewni przyja, jak dugo za-

chowaj sojusz z Rakoczym ^^).

Co Rakoczy obieca Kozakom w zamian za ten wieczysty

zwizek i pomoc przeciw Polsce, byo tajemnic. „Ksi ma za-

miar — pisa pose Karola Gustawa w Siedmiogrodzie — zaspo-

koi bez szkody króla szwedzkiego yczenia Kozaków, którzy

pragn caej Rusi Czerwonej po Wis ^O"- „Rozmawiajc z jednym

z radców ksicia, wyrozumiaem, e poniewa hetman ma tylko

jednego syna, a Wyhowski i inni pukownicy nie pragn buawy,

przeto Chmielnicki ma otrzyma cz Biaej Rusi z tytuem

ksicia (zatem dziedzicznie?), znaczniejsi Kozacy i pukownicy

odpowiednio do ich znaczenia takie dziay, a Kozacy, jakiej-

kolwiek kondycyi, starodawne wolnoci 3^)".

Równoczenie z posami kozackimi i han tatarski, który

a do wrzenia mia swoich szpiegów w Siedmiogrodzie, przy-

sa posów (12/9) z daniem przymierza, które przysig
stwierdzi obiecywa. Ksi da posom do poznania, e cho
nie jest przeciwny temu, nie moe si na teraz wiza, nie zna-

jc zamiarów hana ^^).

Zawarszy sojusz zaczepno-odporny z Kozakami, rozpocz
teraz Rakoczy ukady z Karolem Gustawem w nadziei, e nie

zrywajc ze Szwedami, z ich pomoc osignie koron polsk

(nakania go do tego Kromwe) ^o). Król szwedzki ofiarowa

(d. Malborg 18/5) ksiciu Spi jako lenno, a na wasno powiat

halicki i lwowski z miastem, cz powiatu sanockiego, o ile

graniczy z Siedmiogrodem, oraz niektóre czci Podola. Synowi

ksicia ofiarowa kilka starostw w Polsce, Kemenyemu starostwo

Samborskie i 5.000 talarów rocznej pensyi ze salin wielickich,

oraz wolno wprowadzenia 300 beczek wina do Polski. Rakoczy

mia zaj wspomniane ziemie jako Wielki Ksi Halicki, do-

stawi 2.000 ludzi królowi i pozwoli zacign 3—4.000 ludzi.

Sojusz mia trwa do koca wojny ").

W Nowodworze bdc (przed bitw warszawsk), pisa

Karol Gustaw do posów swoich (26/7), aby si wstrzymali

z traktatem a do dalszych rozkazów; gdyby za Rakoczy

Wojna Brandenburska.
"
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wspomia o elekcyi na króla polskiego, mieli odpowiedzie, e
si z tem musz odnie do króla, jakkolwiek tene nie bdzie
mia nic przeciwko temu, byle interesa jego i kurfirsta zostay

uwzgldnione *-). Z Radomia jednake (12 8), w chwilach zwt-
pienia, poleci posom, aby natychmiast koczyli traktaty i prze-

sa im daleko idce ustpstwa *^).

Pierwsz propozycy (z Malborga) Rakoczy odrzuci —
cena bya za maa. „Przypomina zasugi swoje, pooone w obec

Szwecyi, i mówi, e nie widzi powodu rozpoczcia wojny z Polsk
i nie wie, w jaki sposób mógby to przed sdem boskim uspra-

wiedliwi. Przedstawi niebezpieczestwo, na jakie by si narazi

w obec sabych si króla szwedzkiego, który zaczepiony z innej

strony, mógby go opuci i cay ciar wojny zwali na jego

barki. Aby si za sam móg broni przeciw Austryi i Turcyi,

która go podejrzywa, musiaby dobrze swoje granice rozszerzy...

tu zamilk, odwróci si i odszed zawstydzony. Poniewa
WKM. dostatecznie znana chciwo, albo raczej skpstwo na

tym Dworze, gdzie wanie oczekuj posów Lubomirskiego **),

ofiarowalimy województwo bezkie z powiatem sanockim i prze-

myskim
;
po kilku dniach przyniós nam Kemeny odpowied, e

jeeli wicej ofiarowa nie moemy, to on traci nadziej, eby
sojusz móg przyj do skutku '^

„Widzc nienasycony umys ksicia, który pragnie caej

Wielko- i Maopolski z tytuem królewskim, a taki jest lkliwy,

e chciaby coprdzej niektóre czci Królestwa bez dobycia

broni zaj; przytem nas straszy Austry, Moskw, Dani, Ho-

landy, a Polaków zamyla przedtem pozyska, aby go za pro-

tektora przyjli — owiadczylimy Kemenyemu, e król gotów

odda ksiciu ca wschodni i poudniow stron Wisy, okrom

Ukrainy, a do Bugu i Podlasia z tytuem, jaki si póniej obmyli,

byle ksi natychmiast wojsko swoje z naszem poczy".
„Kemeny przyniós odpowied 12/9, e ksi gotów przy-

stpi do sojuszu, ale musi si pierwej dowiedzie, czy król

w obec Polaków zatrzyma godno królewsk, czy j chce komu
innemu pozostawi, gdy tak w pierwszym, jak i w drugim razie,

nie myli si dla kilku czci Królestwa miesza w t wojn
i spokój swego kraju zakóca. Gdymy odpowiedzieli, e jeeli

ksi tego tytuu pragnie, król nie bdzie si sprzeciwia, —
owiadczy, e na tych odstpionych kawakach tej godnoci

sprawowa nie moe i musi da bezwarunkowo wicej. Mu-

sielimy wic z ostatni propozycy WKM. wystpi (punkta
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wyszczególnione w traktacie), z tern zastrzeeniem, e wicej

król nie moe ustpi".

Ale Rakoczy, okrom innych miejsc, da Krakowa, a prze-

dewszystkiem salin. Mówi, e czeka posów od Lubomirskiego

i wielu senatorów do Sambora zjechao, e ma zapewnion pomoc

Kozaków, e Turcyi nie potrzebuje si obawia, e gotów po-

maga królowi przeciw Austryi i Moskwie, ale potrzebuje Kra-

kowa, gdzie zwoa chce Stany Rzeczypospolitej i zabezpieczy

sobie przywóz ywnoci z Wgier i Siedmiogrodu, poniewa do

Polski nie ma innej drogi, tylko przez Marmarosz. Mówi, e
ju wyprawi posów do Kozaków, aby odebra od nich przy-

sig na sojusz, i do Tatarów, celem zawarcia przymierza, po-

niewa han, podobnie jak Kozacy, obraony jest na cara; a han

owiadczy Polakom, e ich opuci, jeli traktaty z Moskw
rozpoczn".

Karol Gustaw, w cikich bdc opaach, zgodzi si w pa-
dzierniku na odstpienie Krakowa i salin pod warunkiem, e mu
ksi zapaci milion talarów. Sum t obniono nastpnie do

poowy, a potem do 400.000, ale wykopana sól do króla nalee
miaa. Tytu królewski ofiarowa Rakoczemu, ale ksi da
Krakowa i salin bez opaty, a w miar jak go dochodziy wieci

o niepowodzeniach szwedzkich, stawia coraz to nowe nie do

przyjcia warunki, tómaczc si kopotami w swoim kraju i nie-

bezpieczestwem od ssiadów, i e tylko z mioci dla króla

i gorliwoci dla ewangelii ksistwo i ludzi hazarduje... Midzy
innemi da, eby mu król zapewni odpowiednie utrzymanie

w razie, gdyby z powodu tej wojny ksistwo i posiadoci swoje

utraci — a gdy mu odmawiano, rzuca papier i pióro oburzony:

„Zabierzcie sobie wszystko, mówi, a my siedzie bdziemy bez-

piecznie w naszym kraju — moglimy posi cae Królestwo —
nie bdziecie mieli ani nas ani Kozaków" — i inne cierpkie

rzuca sowa.

Wreszcie powiodo si posom niektóre warunki usun,
inne odoy do osobistego porozumienia z królem, reszt przy-

jto w myl rozkazu króla ,,przyj co mona", byle jak naj-

wczeniej skoni ksicia do zerwania z Polsk i do akcyi

z nieprzyjacielem *^).

Tak stan w Radnot 6 12, po odebranej wiadomoci o zo-

onej przez Chmielnickiego przysidze ^^), sojusz wieczysty

i zwizek broni midzy Karolem Gustawem a Rakoczym, oraz

ich nastpcami ^^) (przez obie strony podpisany), z zastrzeeniem
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wzajemnej ratyfikacyi, która jednak ksiciu wydaa si zby-

teczn.

Aby zacieni wzy, obiecano modemu synowi Rakoczego

rk starszej siostry królowej szwedzkiej, ksiniczki Holszty-

sko-Gottorpskiej z domu saskiego, a kurfirst saski posa Ra-

koczemu w podarunku 600 kirysów i tyle mieczy, muszkietów,

karabinów i pistoletów ^^).

Gówniejsze artykuy orzekay, e po wypdzeniu Jana

Kazimierza obie strony, wedug potrzeby i monoci, wzajemnie

si wspiera bd. Szwecya zabierze cae Kujawy, Prusy Kró-

lewskie, Kaszuby, Pomorze i czci województwa pockiego i ma-

zowieckiego, graniczce z Prusami, od Nowodworu poczwszy,

Podlasie cae, w Litwie za mud, powiaty kowieski, woko-
wyski, upicki i bracawski i dalej wzdu Dwiny na dwie mile

od brzegów, a do województwa poockiego i witebskiego,

pooonego po tej stronie rzeki Dwiny na szeroko 2 mil od

owej czci rzeki Dwiny ku Wilii, oraz Kurlandy, Semigali,

pruskie i inflanckie ksistwa. Bogusaw Radziwi mia otrzyma
województwo nowogrodzkie, wraz ze wszystkiemi obszarami

przedtem do niego nalecymi, gdziekolwiek si znajduj, z pra-

wem zwierzchnictwa, — Kurfirst województwo czyckie, kaliskie,

poznaskie i sieradzkie z ziemi wielusk. Reszt Maej i Wiel-

kiej Polski i wszystko, co dalej do Korony i Litwy naley, król

ustpuje Rakoczemu; a poniewa dla Kozaków zachowa Ukrain,

lub co by im nadto móg przyzna ^^), ksi za sdzi, e okrom

Ukrainy nic na jego szkod nie moe by oddane, przeto za-

chowuje ten punkt do osobistego ukadu z królem, jak równie
i punkt co do Podlasia, które król w caoci dla siebie przezna-

czy wraz z dwoma brzegami Bugu z pasem dwumilowym ku

Warszawie, ksi za da lewego brzegu Bugu ku Warszawie

wraz z ow czci Podlasia, z tej strony Bugu lec. Kraków
z przylegociami mia otrzyma ksi z natychmiastowem przy-

sdzeniem oddania miasta; sól za, wykopana w Wieliczce do

chwili oddania Krakowa, królowi przypadnie. Gdyby siy jednego

ze sprzymierzonych nie wystarczay do zajcia nalecych mu
prowincyi, drugi obowizany mu pospieszy z pomoc. Pokoju

bez wspólnej zgody zawiera nie wolno. Co do przyznania ty-

tuu królewskiego posowie nie mieli instrukcyi, zapewniali

jednak ksicia, e si wystaraj o podan deklaracy króla

i zobowizanie, e król nie signie ani dla siebie ani dla kogo

innego po tytu króla Polski, ani króla prowincyi przeznaczonych
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dla Rakoczego. — Gdy traktat stan, uwiadomi Rakoczy króla,

e 22. stycznia bdzie w Polsce, jeeli nie zajdzie jaka niepo-

konana przeszkoda ^«), na czele 15.000 Kozaków, 6.000 Woochów
1 Modawian i 20.000 Siedmiogrodzian ^0-

Pragn jak najprdzej wyruszy. Jaka niewidzialna rka
cigna go w otcha nieszczcia. Paa dz zdobyczy, nie

wzruszony zami matki, wiekry i ony, które go, jak sam mówi,

dzie i noc bagay, aby si nie wdawa w t wojn. Ducho-

wiestwo nie tylko z kazalnic przeciw tej wyprawie wystpowao,

ale omielio si kolegialnie przemówi. Konsyliarze i magnaci

katolicy, zwizani pokrewiestwem z monowadcami polskimi,

byli peni obawy. Ksi gniewem si unosi za kad remon-

stracy. Nadchodzce wieci o niepowodzeniach Szwedów, o kl-

skach kurfirsta i króla na Litwie, o pojmaniu B. Radziwia,

feldmarszaka Konigsmarka, Steenbocka, o zajciu Kalisza, -
czycy, o zdobyciu Rygi, nie robiy na nim adnego wraenia,

bo im posowie szwedzcy zaprzeczali. Polacy starali si go wszel-

kimi sposobami na swoj stron przecign i wspólnie z cesa-

rzem pracowali w Turcyi, aby Porta nie pozwolia ksiciu czy
si ze Szwedami ; cesarz za przez wgierskiego arcybiskupa

i kanclerza napomina ksicia, aby si do tej wojny nie miesza,

ale to go tylko do przyspieszenia traktatu skonio ^-).

Twierdzi, e nie on, ale Polacy odpowiedz przed Bogiem

za krew wylan. „Gardz mn — pisa do Lubomirskiego — do

cesarza wysali, ofiarujc to, co mnie dawniej obiecywali. Sko-

niem Kozaków do zgody z Rzeczpospolit, ale teraz widzc,

jak zelywie ze mn Polacy postpuj, zmuszony jestem pokaza,

e ze siebie drwi nie pozwol i godnoci swej i bezpieczestwa

przestrzega potrafi ^^y.

Marszaek wysa krewnego swego Michaa Stanisawskiego,

chorego halickiego, odradzajc niesprawiedliw wojn. Per-

swadowa i prosi, aby raczej pospiesza z pomoc Rzeczpospo-

litej, a po mierci króla niewtpliwie panowa bdzie w Polsce **).

Tego Stanisawskiego przecign Rakoczy na swoj stron,

odebra od niego przysig wiernoci ^^) i deklaracy (16/1 1657

w miecie Visk wystawion), e si postara o jak najwiksz
liczb zwolenników dla ksicia, a wszystkich nieprzychylnych

uwaa bdzie za wasnych nieprzyjació ^*).

Natomiast Janowi Kazimierzowi, w Gdasku bawicemu,
obiecywa Rakoczy, e go pogodzi ze Szwecy, jeli go królem

polskim ogosi '^^).
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Dobrej by myli. Z Moskw czyy go przyjazne sto-

sunki ^^), jakkolwiek car traktowa go jak swego poddanego;

w sojuszu z Chmielnickim Tatarów si nie obawia, choby
przjanierza z nim zawrze nie chcieli ^^). Sutan turecki zakaza

mu wprawdzie wkracza do Polski, ale w obec saboci pastwa,

niedostwa przekupnych ministrów, nie grozio stamtd adne
niebezpieczestwo ^*^), a trudno byo przewidzie, e ten potny
starzec, który w tym czasie (14 9) uj by ster rzdów, w. wezyr

Mahomed Koprili, bdzie w stanie pastwo tureckie podnie
do dawnej potgi. Zreszt wszystkie moliwe obawy byy nie

na czasie, cofn si nie byo mona.
Ju w maju 1656 zacz robi przygotowania do wyprawy:

la armaty, gromadzi konie i wozy. Kaza uku 4.000 kopii

wyzacanych i inne ozdoby, aby wspaniale wjecha do Polski ~
wszystko w tajemnicy, chocia wszyscy o tem wiedzieli. Mody
ksi i dworzanie przywdziali czapki polskie. Ale wojsko byo
nie wiczone, przybory wojenne maej wartoci. Parada wygldaa
jak wspaniay portyk w ubogiej wiosce wgierskiej, a ksi
jak rycerz w sajetach z drewnianym paaszem przy boku.

13/10 rozesa uniwersa do szlachty, aby wszyscy za

pierwszem wezwaniem do pochodu byli gotowi ^^). W listopadzie

kaza w Marmaroszu lasy wycina, ale zaniecha na przedsta-

wienie komitatu, e ta droga nieprzyjacioom suy moe. 3/12

wysa do Chmielnickiego Stefana Horwata *^"), aby mu przysa
24/1 do Hust obiecane posiki.

25/12 przyby pose tatarski w orszaku 60 osób. Goniec,

który go wyprzedza, mia audyency 13/12 i mówi posom
szwedzkim, e jeli bd w stanie przeprowadzi sojusz z Ra-

koczym przeciw carowi, bdzie to wielkiem szczciem dla

Karola Gustawa ^^).

Rakoczy sdzc, e pose przybywa celem zawarcia przy-

mierza, ruszy nagle z caym dworem i gotowoci wojenn do

Weissenburga na wypraw do Polski. Stanom siedmiogrodzkim

i szlachcie kaza si stawi 14 1 we Visk w Marmaroszu. on
z dzieckiem wysa do Szamos-Ujvar, a sam wyjecha do Gyalu,

dokd zaprosi tatarskiego posa. Ten, przybywszy do Gyalu,

yczy Rakoczemu szczcia w Polsce, ofiarowa ask hana

z obietnic poparcia, jeli ksi zapaci 30.000 dukatów i bdzie
dobrym ssiadem.

Rakoczy przestraszony tem daniem i zdumiony, skd
si han o jego zamiarach dowiedzia, przyszed do przekonania,
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e pose wysany na wywiad. Namyliwszy si, kaza uczt
przyrzdzi, pi na odwag, poczem na poy pijany tak zuciwale

odprawi posa, e ten uderzywszy po szabli zagrozi, i ta od-

powied i odmowa dwukrotna stanie si zgub ksicia. Powstaa
kótnia i Rakoczy byby umierci Tatara, gdyby go panowie nie

wstrzymali. Przespawszy si, chcia uagodzi posa, ale napróno.

Sejm w Visk trwa jeden dzie i uchwali podatki, poczem

ksi poegna stany, a Barczaja Akosa namiestnikiem swoim
mianowa. Posa moskiewskiego Wokowa odprawi z listem do

cara, zapewniajc, e wszdzie i zawsze ile monoci carowi

suy gotów. Ale zaraz potem posa temu posowi uwiado-

mienie, e ze Szwedami czy go dawna przyja, której nikt

rozerwa nie moe, a z Polakami si nie godzi i przeciw nim
wyrusza ^*).

Przybrawszy tytu protektora Rzeczypospolitej, rozesa
manifest w polskim i aciskim jzyku do obywateli Królestwa

i listy do monowadców : e gdy stany Królestwa Polskiego,

nie widzc z nikd pomocy, ofiaroway mu koron, on wiedziony

chrzecijask mioci i chci przysuenia si narodowi, przy-

bywa osobicie z wojskiem celem uspokojenia Rzeczpospolitej

i ostrzega i napomina wszystkich, którzy pragn bezpieczestwa

wasnego i zachowania majtku, aby si do niego garnli, a on

ucinion wolno wedug monoci przywróci, a nadewszystko

wolno sumienia zachowa, aby miy pokój zakwitn i bezpie-

czestwo publiczne i prywatne zacnemu temu Królestwu przy-

wrócone byy*^5). Panom polskim nietylko zarcza zachowanie

dostojestw i majtnoci, ale obiecywa zwikszy ich dostatki

i godnoci ^'^).

Nie podobao si Polakom, e ksi w manifecie obie-

cywa ucinion wolno „ile monoci" przywróci i wolno
sumienia, a nie religi kat. zachowa, i e pisa, jakoby go stany

Rzeczypospohtej wzyway, skoro tylko król i kilku senatorów

o sukcesyi z nim traktowali ^')-

Take i pose szwedzki, który ju dawniej donosi królowi,

e Rakoczy zamierza zagarn ca Rzeczpospolit*^'), zwróci

uwag ksicia, e w manifecie wzywa wszystkich obywateli

Królestwa do zwizku ze sob i prosi, aby na przyszo ko-

munikowano mu wszystkie akta, stojce w zwizku z interesami

jego pana. Otrzyma odpowied, e ksi nie mia zamiaru

szkodzenia królowi, e to bdzie mona póniej zmodyfikowa
i e pisano ju do Wirtza, aby si tym manifestem nie gorszy *^).
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Rakoczy egna on i syna w Szamos - Ujvar. Pose ko-

zacki zaproszony na obiad pociesza strapion ksin: „Nie

smu si, my idziemy z ksiciem i w krotce powitamy Ci
w Warszawie, jako królow polsk".

Na wyjezdnem wyprawi 5/1 Medniaskiego '") do Wiednia

z poleceniem, aby cesarza o wyprawie do Polski uwiadomi,

o spokojnych zamysach ksicia w obec Austryi upewni i od

interwencyi i intryg w Konstantynopolu wstrzymywa "). Pose
przedstawia cesarzowi 30/1 sprawiedliwo wyprawy, mówi
o rozdwojeniu midzy monowadcami, z których jedni Rako-

czemu wierni, drudzy koron carowi obiecuj. Zapewnia o nie-

chybnym upadku Królestwa i prosi, aby cesarz przyjani docho-

wa i Porte do przyjani z ksiciem nakania ''2).

Gabinet wiedeski odpowiedzia na pimie 1/2 ogólnikami

i powoa si na instrukcy, któr w tej sprawie wyda posom
wyprawionym do Rakoczego ^^).

Równoczenie pisa Rakoczy do Vesselenyego, palatyna

wgierskiego, e gdyby go ktokolwiek omieli si zaczepi, nie

braknie mu przyjació i rodków do obrony '^).

Otrzymawszy (29/12) wiadomo, e Kozacy w drodze ''5),

wyjecha ksi 6/1 z Szamos-Ujvar do wojska, które do Mar-

maroszu cigno — prowadzi 120 przepysznych koni tureckich,

jakie 30.000 ludzi, 60—80 armat, niezliczon ilo jucznych zwie-

rzt, wozów, sprztów i przyborów wojennych '"^). Panowie w-
gierscy ruszyli za przykadem ksicia z bogatym rynsztunkiem,

z wietnymi pocztami, strojni od srebra, zota, drogich kamieni,

rzekby, e na wesele ")•

Cika bya przeprawa do Polski, bo w styczniu spady

wielkie deszcze, na Cisie pod armatami lód si zaama, ludzi

wiele utono, z gór ruszyy potoki i takie nastpiy wylewy,

e trudno byo znale miejsce na umieszczenie onierza. Stra-

cono jakie dwa tygodnie z wielk ruin mieszkaców.

W tym czasie 15/1 przyby pose moskiewski Wiskinow

z daniem, aby ksi zaniecha wyprawy, jeeli z carem y
w przyjani pragnie, poniewa Polacy ofiarowali koron carowi,

który Polski jak wasnej Ojczyzny broni bdzie.

„Nie wiem — odpowiedzia Rakoczy — kiedy i jakie we-

zwania i obietnice otrzyma car, ale to wiem, e mnie koron
polsk dawniej i teraz legalnie ofiarowano. Jeli jednak car

Polsk za swoje dziedzictwo uwaa, to my z blizka bdziem

mogli lepiej osdzi. Przyja moskiewska jest mi bardzo po-
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dana, ale nie tyle, abym w zamian za ni mia oddawa
Królestwo '^).

Po kilku dniach, gdy wody lodem stany i mona byo
ruszy ku granicy, nasta mróz, jakiego od 25 lat nie pami-
tano. Ludzie od zimna padali. Przybywszy do Betzko, do Tatar

Kanyas, ujrzano now przeszkod. Na Beskidzie pady takie

niegi, jakich tam nie widziano. Czowiekowi trudno byo przej,

a có dopiero wojsku z wozami i armatami. Zdawao si, jakby

samo niebo sprzysigo si z Polsk przeciw Rakoczemu. Lud

szemra zowrogo i przepowiada smutny koniec wyprawy.

Franciszek Rhedey, upan marmaroski, czowiek wielkiego

rozumu i powagi (póniejszy ksi siedmiogrodzki), próbowa
ksicia wstrzyma od dalszego pochodu. „Nie tajno WKM. —
mówi — e byem przeciwny wojnie z Polakami, którzy byli

zawsze przyjaciómi WKM. i dobrymi ssiadami Ojczyzny naszej,

a w pierwszym rzdzie tej prowincyi. Nie wystpywaem otwarcie

z mojem zdaniem, obawiajc si podejrzenia, e pragn broni

komitatu od zniszczenia w czasie przechodu wojska. Teraz

jednak, gdy wszystko, co mieszkacy posiadali, ju spoyte,

i gdy widz prócz tego, e samo niebo zamiarom WKM. przeciwne,

omielam si baga WKM., aby zechcia zaniecha tej wyprawy.

Zwa, od kogo pomocy si spodziewasz. Czy zapomniae, jak

lizkiej wiary s Szwedzi ? Czy mona wierzy, by ludzie, któ-

rych inne narody Tatarami chrzeciaskimi zowi, i którzy, nie

majc dostatecznej ywnoci u siebie, z broni w rku zmu-

szeni s szuka zdobyczy, oddali nam za darmo to, co krwi
swoj w Polsce uzyskali, jeeli nie bd do tego zmuszeni?

Ofiaruj nam to, czego utrzyma nie zdoaj, i aby si wydoby
z tego labiryntu, pragn innych w nierozwikane niebezpie-

czestwa pogry. Czy wierzysz w przyja Kozaków, najwia-

Foomniejszych ludzi, i ufasz przyrzeczeniom hetmana, którego

syn zgin pod Suczaw od wojska naszego? Obawia si nam
raczej, eby zamiast pomocy nie wtrcili WKM. w nieszczcie,

mszczc si swojej krzywdy. Czy zapomniae, co powiedzia
Wyhowski?"

„Niedawno temu podobao si WKM. zawrze przyja
z Moskw, abymy mieli ochron, gdyby nam co ciszego od
Porty grozio, czego si zawsze obawia moemy, Teraz z po-

wodu zamierzonego najazdu masz ju wypowiedzenie wojny.

Z drugiej strony trzeba nam wzi pod uwag, czy cesarz turecki

spokojnie zniesie t wypraw, i trudnoby mi byo uwierzy, eby
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j pochwali, skoro Polaków posikami tatarskimi ratuje. A jeli

Turków rozgniewamy, jakie potem bezpieczestwo dla nas

w Siedmiogrodzie? Ksistwo to, które dzierysz w silnych rkach,

rzucasz na szac dla innej wtpliwej zdobyczy, wraz z najuko-

chasz on i jedynym synem, niewtpliwym nastpc, jeli Ci

Porta sprzyja bdzie. Co powie na t wypraw cesarz rzymski

i jakiego w nim nabdziesz przyjaciela, gdy do Polski sprzymie-

rzonej z nim wkroczysz ? W trzech cesarzach, z których dwaj

najblisi w paszczy Siedmiogród trzymaj, bdziesz mia nieprzy-

jació, i to z powodu jednego odlegego i zamorskiego królika i naj-

nikczemniejszych buntowników, nieprzyjaznych WKM. A choby
Polsk zagarn, czy sdzisz, e znajdziesz przychylno u ludzi,

których ujarzmisz ? A jeli, niech Bóg broni, dotknie Ci klska,

bo szczcie w wojnie niepewne, gdzie si obrócisz, gdzie po-

mocy szuka bdziesz, gdy wszystkich ssiadów obrazisz ? Co

si wtedy stanie znasza wspóln Ojczyzn? Miej wzgld, naj-

askawszy Panie, na siebie, na Twoj maonk, która Ci ze

zami o to baga, na Twego dorastajcego syna, który Twej

opieki potrzebuje, na kraj swój, iby go zachowa w caoci

i zasuy na nazw Ojca Ojczyzny; miej wzgld na tylu przed-

niejszych panów, których ze sob wyprowadzasz, na kwiat

siedmiogrodzkiej szlachty, miej wzgld na to wszystko i pozo-

sta z nami".

Na to Rakoczy, przesunwszy doni po twarzy i poo-

ywszy rk na ramieniu Rhedeya, rzek:

„Miejmy nadziej, panie, i odwag. Bogowie szczodrobliwsi

ni ludzie ze swemi proroctwami; miaym Mars pomaga, losy

wynajd drog i wybrniemy ze wszystkich trudnoci. Bóg widzi

serce nasze, e to wszj'^stko czynimy w interesie naszej religii,

i z tego powodu ufamy silnie w jego pomoc, a gdy bóstwo

sprzyja, moesz i na koszu eglowa. A teraz, do dziea. Wiel-

mony Panie ! rozka urzdnikom komitatu, aby nam przystawili

wszystek lud z narzdziami do usunicia niegu, a wnet ustpi

przeszkoda, która si WM. wydaje niepokonan".

Zbiegli si zewszd ludzie i w pocie czoa robili w niegu

drog onierzom trzscym si od strasznego mrozu, ale zaledwie

ciek przekopa zdoali, a ksi, widzc wiksz przeszkod,

ni si spodziewa, i bojc si, aby Polacy nie zajli wwozów,
wysa przodem Jana Kemenyego z kilku tysicami jazdy dla

bezpieczestwa przechodu i przyda mu do boku dwóch Polaków,
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Grondskiego i Kosakowskiego, którzy Siedmiogrodzian do Polski

wprowadzili.

Kemeny przeby góry pene niegu i stan w Synowódzku

z podziwieniem okolicznej szlachty (e ksi ma tak pracowi-

tych i wytrzymaych onierzy, bo niepodobna byo uwierzy, aby

wojsko w takim czasie te góry przeby mogo), która, przy-

bywszy do obozu, staraa si o bezpieczestwo, obiecywaa

dostarczy ywnoci i niewystpowa nieprzyjanie, byle jej nie

zmuszano do przysigi wiernoci, bo o pretensye swoje ksi
tylko ze stanami Królestwa traktowa moe. I tak obie strony

byy zadowolone. Siedmiogrodzianie czuli si jak u siebie, a Po-

lacy, nie doznajc adnego ucisku, piewali : TeDeiim laudamus''^),

W kilka dni potem przyby Rakoczy do Synowódzka, zaj
Skole ^°) i Stryj, gdzie czeka jaki czas na Kozaków, którzy

dopiero w pobliu Przemyla z nim si poczyli ^^), przeto by
w obawie, e siy jego nie wystarcz. Spodziewa si, e pano-

wie polscy, a przedewszystkiem Lubomirski, wyjad naprzeciw

niego. Tymczasem nikt si nie zgosi. Lubomirski w odpowiedzi

na list i manifest wytkn mu kamliwe i nacigane ustpy
i radzi ustpi, „bo aden dobry czowiek, który kosztem krwi

i mienia szuka uczciwej sawy, nie zechce swobody ycia i re-

ligii odda za pod niewol i raczej dobdzie ora, wiedzc,

e czsto sprawiedliwo zwycia, a wojna niesuszna na ze
najezdcom wychodzi ^2)". Rakoczy odpisa, e nie ma czasu wda-

wa si w dugie rozprawy ^^). Lubowickiego, który list przywióz,

zatrzyma w swojej subie ^^) i postanowi pospiesznym marszem
ruszy do Krakowa, bo mu Wirtz 11/2 doniós, e duej nad

6 tygodni nie wytrzyma.

Chodzio o zajcie salin i z tego powodu odstpi od za-

miaru dobywania Lwowa i Sambora, byle otrzyma zapewnienie,

e go stamtd zaczepia nie bd ^^).

Województwo ruskie otrzymao, na wie o zamierzonym

najedzie Rakoczego, uwolnienie od udziau w pospolitem ru-

szeniu. Szlachta miaa obowizek broni Lwowa, Sambora i Prze-

myla, aby si te grody do rk nieprzyjaciela nie dostay —
o czem wówczas Rakoczy nie wiedzia ^^).

Ziemianie lwowscy , majc przestrogi od Lubomirskiego

o niebezpieczestwie z Wgier, wezwali na sejmiku we Lwowie
15/1 pospolite ruszenie lwowskiego i ydaczowskiego powiatu

pod Lwów ^^), a do obrony miasta wszyscy z czeladzi i piechot

na 29/1 stan mieli ^^).
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Ale rajcy miejscy owiadczyli na tyme sejmiku, e nie

potrzebuj innych ludzi na zaog
;
jeeli zajdzie potrzeba, bd

mieli swój lud do pomocy ^0- Sami chcieli stanowi o losie miasta.

Dzieje Lwowa przynosz nam znów chlubne wiadectwo

patryotyzmu mieszkaców tego grodu 9"), który trwa, jak zawsze,

niewzruszenie przy królu. Mieszczanie, syszc o groz'nej potdze

najedcy i nie wiedzc, gdzie i jakich tene znajdzie stronników,

postpowali ostronie i zoyli znowu dowody staoci, mstwa
i rozumu, „przez co — jak pisa hetman — saw imienia swego

niezapomnian i niewygas do potomnej pamici zwikszyli ^^)".

Rakoczy wysa pod Lwów Kemenyego z Kosakowskim

i Grondskim, dodawszy mu do boku Stanisawskiego jako ma
wikszego znaczenia i krewnego marszaka. Kaza pozdrowi

Lwowian i ofiarowa im protekcy w nadziei, e gdy si pod-

dadz, zaraz i inne miasta w województwie ruskiem pójd za

ich przykadem ^^).

3 2 Kemeny stan na gruntach miejskich mil od Lwowa
(w Sokolnikach). Stanisawski posa 4 2 hst ksicia, pisany

w obozie pod Stryjem 2/2 do szlachty i do magistratu, i powo-

ujc si na manifest okupacyjny wzywa ich, aby si z ksiciem

poczyli ^^). Do Anczowskiego pisa, aby si stara nakoni
mieszczan do ulegoci, bo ksi tylko na jego, Stanisawskiego,

instancy zaniecha zamiaru dobywania Lwowa ^*). miechem
przyjto ten list i odpowiedziano, e yje jeszcze protektor

miasta, król Jan Kazimierz, innej opieki i obrony nie potrze-

buj ^^) — a e w tym czasie magistrat otrzyma kopi listu

marszaka, w którym Rakoczego odwodzi od wkroczenia do

Polski ^^), przeto Stanisawski, który ten list Rakoczemu przy-

wióz, za zdrajc we Lwowie by uwaany.
Szlachta posaa do obozu odpowied: e uniwersaów

ksicia nie otrzymaa, poczy si z nim nie moe, bo przy-

siga wierno królowi, a i pose tatarski, wracajcy od króla,

znajduje si w miecie i pragnie wiedzie, co odpowiedz. Nad-

chodz te wojska hetmana kor. i litewskie. Pragnliby widzie

Rakoczego na tronie, ale dopiero po mierci Jana Kazimierza,

tymczasem prosz, aby ich nie zmusza do obrony, obiecujc

ulego, jeeli senatorowie zgodz si na jego yczenia ^0* Po-

dobnie odpowiedzia magistrat z dodatkiem, e powinnoci swej

i przysigi pamitni przy królu i Rzpltej stoj ^^).

Kemeny posa do Lwowa manifest okupacyjny z 30/12

i grozi, e spali przedmiecia, jeeli miasto nie odda kluczów.
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Grondski doradza agodniejsze rodki i za pozwoleniem generaa

wysa trbacza, proponujc szlacticie przyjacielsk rozmow.

Pragn przy tej sposobnoci zobaczy on, która wraz z dzie-

ckiem mieszkaa we Lwowie. „Ten Grdzki — pisze Kuszewicz—
duch niespokojny, jeszcze w Siedmiogrodzie bdc, jedna Ra-

koczemu stronników we Lwowie ^^)''.

Szlachta wysaa Bieganowskiego, ongi posa do sutana,

(obecnie wygodzi miastu 4.000 z. dla zaogi ^"»), Niezabitowskiego.

Truskolawskiego i Silnickiego wraz z on Grondskiego, którzy

we dworze szlacheckim na przedmieciu konferowali z Grond-

skim i ze Stefanem Palffym ca noc. Poczem, wywiedziawszy

si, co byo potrzeba, wrócili rankiem i radzili Grondskiemu

i Palffyemu, aby wracali do obozu, bo oddziay kwarcianych

zbliyy si do Lwowa i gotowe ich pojma. Obiecali, e miasto

tego dnia po dojrzaej rozwadze nadele rezolucy.

Kemeny sdzi, e Polacy artuj, ale w poudnie odebra

Grondski Hst: „Wiesz dobrze — pisali Lwowianie — e prawa

nasze zabraniaj kademu, a przedewszystkiem tym, którym

zlecono obron miasta i twierdzy, wchodzi dobrowolnie w ko-

respondency z tymi, co w nieprzyjacielskim zamiarze Ojczyzn

nachodz. Pro zatem generaa, aby si nie obraa, e po pry-

watnej rozmowie z tob adnej nie moemy da rezolucyi. Jeli

mu si spodoba proponowa nam co w imieniu ksicia, niech

wyle rzeczywistego posa, a temu, nie naraajc si na podej-

rzenia, damy naleyt odpowied".
— „Widz, — rzek Kemeny po przeczytaniu tego listu —

e tam s ludzie rozumni i nie dziwi si, e tak postpili, bo

inaczej nie wypadao". Owiadczy miastu gotowo wysania

posa, a poniewa Stanisawski si wymówi, wstydzc si swego

odstpstwa ^"0, wyprawi znowu Grondskiego — sam za wróci

z wojskiem do ksicia, bo z powodu trzaskcych mrozów i braku

ywnoci duej pod miastem bawi nie móg.
Grondski, wprowadzony na ratusz, gdzie go czekali biskupi,

radni i szlachta, przedoy prawa Rakoczego do korony polskiej

i dania ksicia. Miasto po dugich naradach postanowio wy-

prawi posów swoich do ksicia- Wybrano Ozg, podkomorzego

lwowskiego, Niezabitowskiego, czenika bracawskiego, i Silnic-

kiego, który wraz z Pramowskim wysany by do Siedmiogrodu,

a z miasta Tomickiego, doktora medycyny ^'^'^).

Mieszczanie podejrzywali szlacht: „nastpia — pisali do

Lubomirskiego — od tego Janusza Kimin tu do Lwowa legacya
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do szlachty ziemi lwowskiej (po dwóch konferencyach, które

ci Ichmocie z p. Grondskim i pukownikiem wgierskim mieli),

ale my w ni, jako do nas nie naleytej, zupenie wdawa si

nie chcieli i w rzeczy samej nie wdawali. Uchwalili potem mi-
dzy sob JMPP. stanu szlacheckiego do samego ksicia legacy,

celem wybadania jego zamiarów, tego dobitnie i wyranie w in-

strukcyi swojej dooywszy, aby si z nim w adne inne trakta-

menta nie wdawali. My te dla bezpieczestwa naszego i ostronoci

wysalimy jedn prywatn osob i jzyk wgierski umiejc,
aby udajc, e nie rozumie jzyka, przysuchiwa si traktatom.

Cokolwiek bdzie, o tem to wszystko WMMPanu obwieciwszy,

unienie prosimy, aby nas WMMPan i Patron w miociwej asce

swojej chowa, o nas pamita i ratowa raczy, jako wiernym

poddanym JKM. a WMMP. powolnym sugom. Rayce M. L. 1°=^)".

Podejrzenia mieszczan nie byy bezpodstawne, bo jak pisze

Grondski, Niezabitowski ^^^) i Silnicki 1°^) byli zjednani przez

Rakoczego. Miasto nie oskarao nikogo, ale król by uwiado-

miony o agitacyi stronników Rakoczego.

— „Doszo nas wiedzie — pisa do magistratu — jakoby

«i niektórzy rónych kondycyj ludzie, a sn adherenci ksicia

siedmiogrodzkiego w miecie znajdowa mieli, którzy zapomniaw-

szy Boga, wiary, statecznoci i przysigi nam danej, powaaj
si miasto i Was do tego perswazyami i obietnicami prowadzi,

abycie tego nieprzyjaciela za pana przyjli ... ^°^)".

Gdy posowie lwowscy przybyli z Grondskim do Stryja ^"0?

Ozga wystpi z oracy, e Polacy nie dali ksiciu adnego powodu

do najazdu. Siedzc w domu, nie czc si z wrogami, móg si

stara o przyja Rzeczypospolitej i uzyska bez wojny to, co

mu obiecano. Poniewa jednak podj t wypraw i trudno da,
aby wraca z niesaw, radz mu, aby, jeli chce unikn nie-

szczcia, nie polega na Szwedach, a tem mniej na Kozakach,

ale majc na wzgldzie swoje wasne bezpieczestwo, przestrze-

ga, aby swawol onierzy nie rozdrani Rzeczypospolitej,

i wstrzyma kroki nieprzyjacielskie, a do króla wysa posa

i oznaczy miejsce i czas do traktatów.

Oracya Ozgi bya pikna — a jednak posowie zawarli

wbrew instrukcyi umow z ksiciem, w której zeznali, e do-

znawszy takiego zniszczenia ze strony wrogów i nie chcc si

naraa na nowe trudy wojenne i niebezpieczestwa, a majc
do wyboru przyja lub gniew ksicia, postanowili przyj raczej

jego przychylno i ask i obiecali w dobrej wierze imieniem
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szlachty lwowskiej i ydaczowskie], jakote imieniem obywateli

miasta i zaogi zamkowej, e adnemu przeciwnikowi ksicia

pomocy nie udziel, orem, pienidzmi, ywnoci, municy,
adnym sposobem i pod adnym pozorem, porednio czy bez-

porednio, tajemnie i otwarcie, a do koca niniejszej wyprawy —
oraz, e niczyjej zaogi obcej, ani ojczystej do zamku i miasta

nie puszcz, ani sami na rozkaz jakiegokolwiek przeciwnika ksicia

broni przeciw niemu nie podnios. Dostp do miasta bdzie
otwarty wszystkim zaopatrzonym paszportem ksicia, Kemenyego
lub ministrów, byle nie usiowali wchodzi tumnie ani wiksz
gromad, ni si godzi. Zarzd wszystkich dochodów skarbowych

lub czciowe ich przekazywanie komukolwiek, pozostanie w za-

wieszeniu a do rozstrzygnicia wojny, a jeliby przeoeni wo-

jewództwa co ksiciu przyrzekli, to i miasto i szlachta na to

przypa gotowi, celem poparcia zamiarów jego ^^^).

Gdy Ozga z towarzyszami wróci do Lwowa, ziemianie

i miasto na tak transakcy zgodzi si nie chcieli. Po dugich

rozprawach szlachta postanowia wysa list, w którym z pomi-

niciem artykuów umowy, dzikowali za obietnice aski i y-
czliwoci obiecujc, e nic nieprzyjaznego nie przedsiwezm
w nadziei, e ksi tak sam yczliwo i mio królowi,

senatorom i dostojnikom okae. Cokolwiek za z królem i Rze-

czpospolit postanowi, to wszystko z wdzicznem sercem i z do-

br wiar przyjm. Posów za swoich póniej, ni zamierzali,

wysyaj z powodu swawoli Kozaków, którzy po drogach pu-

blicznych poddanych miejskich, a nawet ksiy rabuj i mor-

duj — wic prosz, aby ksi tych swawolników poskromi
i odwoa lo'').

Wnet jednak rozmylia si szlachta i inny, nie ten list

posali ^^o), a e naraeni byli na wiksze ni warowne miasto

niebezpieczestwa, zawarli traktat neutralnoci pod warunkiem

:

e ksi bdzie przestrzega, aby mieszkacy województwa
ruskiego adnych krzywd i szkody nie cierpieli. Dostarczania

ywnoci nie bd uwaa za krzywd, jeeli domy i ludzie

bd oszczdzani — natomiast mieszkacom województwa nie

wolno przedsibra niczego na szkod ksicia ani rad, ani

broni, ani pienidzmi, dopóki si zupenie z Królestwem nie

uoy — „co szlachta— dodaje Grondski — moga obieca z czy-

stem sumieniem bez obrazy wiernoci swej dla króla i Rzeczy-

pospolitej
;
gdy bowiem wie dosza o zamiarach ksicia, woje-

wództwo ruskie otrzymao zupene uwolnienie od udziau w tej
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wojnie, byle bronio Lwowa, Sambora, Przemyla, aby si do rk
nieprzyjaciela nie dostay — o czem Rakoczy nie wiedzia i^^)".

Natomiast mieszczanie nie chcieli sysze o „sromotnej neu-

tralnoci", ofiarowanej najezdcy przez szlacht ^^*). Posali Ke-

menyemu podarunki ^i^), a Rakoczemu nastpujc odpowied:
„Tak wysoko cenimy pikn saw naszej wiernoci i sta-

oci przy NKrólu, Panu naszym najmiociwszym i przy Rze-

czypospolitej, e okrom Boga i wiary Ojców naszych nie mamy
nic droszego. Ju raz i drugi owiadczylimy gotowo zoenia
dowodów yczliwoci i czci dla WW., jednake bez naruszenia

wiernoci dla prawowitego Króla i Rzeczypospolitej, od których

krom przywilejów otrzymalimy zaszczyty, które nigdy adnemi
zasugami, tylko niewzruszon wiernoci odpaci i zrównowa-y mona. Takie i teraz jednomylne nasze postanowienie, do

którego otwarcie si przyznajemy, abymy zdobywszy uczciwie

saw, nie zostali posdzeni, e jej naduywa chcemy na szkod
Króla i Rzeczypospolitej, lub eby si nie zdawao, e za dobro-

dziejstwa doznane obraz i niewdzicznoci ku habie naszej

wypaci si chcemy. e WW. odwoa wojsko, za to najwiksz
wdziczno ywi bdziemy i jak najlepiej pragniemy odsuy,
w nadziei, e WW. i gdzieindziej zbonie i szlachetnie postpi ^^*)''.

Rakoczy zmuszony by przekn ten list na sucho. Trudno

byo kara miasto w neutralnym powiecie, nie byo nawet czasu

na to. Nie zwaajc na deklaracy magistratu, odpisa:

„Suszno wymaga, aby miasto i okolica za askawe
obejcie si z wami poczuy si do obowizku spenienia przy-

rzecze, przez posa waszego zoonych. Jakkolwiek wyglda-
limy dokumentu sporzdzonego w uroczystszej formie, mimo to

przekonacie si, e wicej u nas znacz czyny, ni pikne obie-

tnice, jeeli si bdziecie pilnie starali zasuy si w obec nas,

zgodnie z waszemi przyrzeczeniami i^^)".

Aby ubezpieczy mieszkaców Lwowa i doda otuchy do

dalszej obrony, pisaa królowa, senat, król, Czarniecki, Potocki

hetman . . .
ii«).

Miasto byo zaniepokojone wieci, „e 15.000 pospolitego

ruszenia z Siedmiogrodu stryjskim gocicem nastpuje. Od
Chmielnickiego przyszy listy i pose z owiadczeniem, e hetman
miasto i wszystk okolic chce mie pod swoj obron, posaw-
szy uniwersa i list swój do Antona, któremu pod gardem
nakazuje, aby miastu, wociom i ludziom adnej szkody i krzywdy
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nie czyni, std wida, e wkrótce wojska swe z Ukrainy tu

obróci myli ^^^)''.

Magistrat prosi lietmana i Czarnieckiego o wzmocnienie

zaogi i o przysanie majora Gizy na komendanta. Hetman
posa na obron Lwowa piechot Kaskiego z dragonia Czar-

nieckiego, a starocie przyda do pomocy Godowskiego, ma
w wojennej pracy dowiadczonego ^^^). Czarniecki, donoszc
miastu o objciu województwa ruskiego, obiecywa, e „wprdce,
dali Bóg, uzna szable nasze nieprzyjaciel i miasto bdzie eli-

berowane od nastpujcych niebezpieczestw; cokolwiek za
dostojestwo paskie i Rzeczpospolita uzna staoci i mstwa,
to niemiertelna u wieków potomnych nagrodzi sawa i przy-

stojna u wszystkich tej Ojczyzny (synów) pochwaa ^^'*)".

Rakoczy nie mia czasu zajmowa si Lwowem. Zemst
zachowa na póniej. Stanwszy pod Samborem, wezwa zaog
i miasto, aby za przykadem Lwowa ukad neutralnoci zawarli,

na co si chtnie zgodzili. Ale zdarzyo si, e w czasie trakta-

tów Baltazar Kemeny, brat generaa, ulubieniec ksicia i szlachty,

podstpi niebacznie pod bram miejsk i od kuli poleg. Gene-

ra i wojsko domagali si gwatownie zemsty. Ksi kaza
koczy traktaty, bo w miecie byo 9.000 mieszkaców i 2.000

zaogi, a on spieszy do Krakowa. Ale wypadek ten rozluni
karno, wywoa skargi i niezadowolenie wojska.

Z pod Sambora wysa ksi na wywiad w stron Kra-

kowa 1.000 jazdy pod dowództwem Franciszka Istwana, który

dowiedziawszy si midzy Sanokiem a Mrzygodem, e obl-
enie Krakowa zwinite, wraca wedug rozkazu na Jarosaw,

gdzie si mia z ksiciem poczy. W drodze, w okolicy Pru-

chnika dano mu zna, e wojsko polskie wracajce z Krakowa
przeszo ju Tyczyn, Dubiecko, acut, Przeworsk, a hetman
Potocki stoi w Jarosawiu na czele 36 chorgwi i czeka na
marszaka, aby ruszy na ksicia, jeli tene nie zechce uwzgl-
dni poselstwa cesarza i nie zaniecha wojny z Polsk. Istwan

ruszy coprdzej na wschód i zrobiwszy w jednym dniu 10 mil

drogi stan nad Sanem, podczas gdy z drugiej strony nadcho-

dzia cz wojska wysanego przez ksicia do Jarosawia.

Usyszawszy chrobot i trzask koni na lodzie i sdzc, e to

nieprzyjaciel, oba oddziay zaczy strzela do siebie, dopóki

pomienie chaupy nie day im pozna omyki. Tymczasem w po-

owie nocy pojawio si 1.500 Polaków pod wodz Szemberga,

Wojna Brandenburska. 10
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wpadli na bdne hufce, cz wysiekli, reszta w ucieczce szu-

kaa ratunku, a cz w Sanie mier znalaza ^^°).

Ksi, dowiedziawszy si nad ranem o tej walce, rozkaza

swoim, aby si pospiesznie cofali i Polakom przeby San do-

zwolili, sam za na polach midzy Medyk a Przemylem stan
w szyku bojowym, podczas gdy Kozacy z Woosz przeprawia

si zaczli powyej miejsca, gdzie o przejcie przez San wal-

czono. Polacy dowiedziawszy si, e ksi w pobliu, nie chcc
w tak maej liczbie próbowa szczcia, zaczli si zwolna cofa,

a zarazem i z Jarosawia ustpili do Sandomierza i Zamocia,

czekajc skutku poselstwa cesarza ^^0- Hetman Potocki prze-

strzega ksicia, e Szwed ostatkami goni, zmuszony zawrze
pokój z Polsk i korzystajc z najazdu Rakoczego pragnie

uzyska jak najkorzystniejsze warunki, poczem ksi pozostanie

w rodku morza bez wiose, bo prócz Francyi nikt z Szwecy
przyjani nie chowa ^^^).

Ksi, zaniechawszy Przemyla, przeszed San i we wsi

Torki i okolicy wojsko rozoy. Przybyli Kozacy pod wodz
pukownika Antona Zdanowicza, 20.000 z samopaami i blisko

drugie tyle haastry przy wozach uzbrojonej. Wojsko za sie-

dmiogrodzkie liczyo 18.000 jazdy, 5.000 piechoty, Woosi 6.000,

razem okoo 70.000 ludzi ^^O-

22/2 przyby z Przemyla do obozu ksicia pose cesarski

kanclerz wgierski biskup Szelepchenyi ^^4^, w towarzystwie

hr. Homonnay, którego Rakoczy bardzo kocha, Wadysawa
Rakoczego, brata stryjecznego ksicia (katolika) i Stefana Bar-

koczego ^25). Ofiarowali porednictwo, a podobno 13 miast

spiskich 1-^), napominajc, aby do traktatów z królem polskim

przystpi i odmow nie obraa cesarza ^") — który by zwierzch-

nikiem dziedzicznych dóbr Rakoczego i siedmiu komitatów w-
gierskich z miastami Szatmar i Szabolcz (na podstawie ukadu
z 24 8 1649) i móg kadego czasu w myl zaczepno-odpornego

przymierza, zawartego na 22 lat z Turcy, którego ostrze wy-

mierzone byo przeciw Rakoczemu, wezwa Porte do wspó-
dziaania ^2^).

Rakoczy z dnia na dzie odracza odpowied i prowadzi
posów ze sob do acuta, a gdy go Wadysaw Rakoczy na-

mawia, aby wraca do Siedmiogrodu, ksi, patrzc mu gro-

nie w oczy, zakl brzydko po wgiersku, odwróci si i od-

szed. Posom cesarskim odpowiedzia, e wraca nie moe bez

zgody swoich sprzymierzeców i musi zaczt gr dalej pro-
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wadzi a do skutku ^^9)^ a gdyby si dowiedzia, e mu grozi

skdkolwiek niebezpieczestwo, to jak Samson, siebie i nieprzy-

jació swoich zagrzebie. Doda przytem, e cesarz, jak mu donie-

siono, uwolni 4.000 pieclioty i pod tym pretekstem chce poma-

ga Polsce, aby nie wypowiada wojny ani jemu, ani Szwecyi,

a e on, Rakoczy, skonfederowa si przeciw wszystkim, którzy

mu i Szwedom przeszkadza bd, wic nie zgrzeszy, jeli

znajdzie pretekst, aby pozwoli chorgwiom kozackim i mo-
dawskim wpa w posiadoci cesarskie, bo w dyplomie pacyfi-

kacyjnym mowa tylko o chorgwiach wgierskich.

Na samym odjedzie powiedzia biskupowi: „e gdyby
cesarz raczy to porednictwo, które mu askawie ofiarowa,

wdroy na jego korzy i popar jego zamiary, to on gotów

zobowiza si wieczystym sojuszem pomaga cesarzowi prze-

ciw Turkom ze wszystkimi swoimi sprzymierzecami, z Siedmio-

grodzianami, Modawianami, Woochami, Kozakami, Szwedami

i Polakami, bez adnego wynagrodzenia i3o)«_

By przekonany, e gdy mu si powiedzie, Turcya nie

bdzie mu przeciwna ^^^). Tymczasem dosta wiadomo, e han

otrzyma rozkaz ruszenia na pomoc Polsce, a pose turecki,

odesany z Siedmiogrodu 13/2, idzie do jego obozu ^^2) z da-
niem, aby wraca, jeli nie chce obrazi sutana ^^"). Prosi

zatem Szweda, aby wysa do hana i do Porty, bo tak jemu,

t. j. Rakoczemu, jak hospodarom, grozi wielkie niebezpiecze-

stwo "O-
Pose szwedzki pisa, „e ksi nie chce wyprawi si

swoich na Litw, czeka na wiksze dziaa z Wgier, aby ude-

rzy na acut, pragnie Krakowa i salin — ale brak mu prze-

dewszystkiem dowiadczenia wojennego i byoby wskazanem,

aby mu WKM. przysaa tu kilka chorgwi swoich z generaem,
któryby mu w akcyi wojennej by pomocny ^^ó)"

Stanwszy w Przeworsku, wysa cz swoich ludzi pod

Zamo, którzy — jak donosi królowi — Potockiego w pobliu

Zamocia rozbili. Sam hetman, pod którym ubito konia, wraz

z senatorami pod oson nocy schroni si ucieczk ^^^).

Drug cz wojska wyprawi na Przemyl i kaza to

miasto niewdziczne odda na up onierzom nie oszczdzajc
pci i wieku, iby inne miasta nie lekcewayy bezkarnie jego

agodnoci.

By obraony, e gdy on zaniecha Przemyla, szlachta ^2^)

wracajca do domów rzucia si na 30 wozów z winem prowa-

10*
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dzonych z Munkacza i poow wozów zabraa, nie wiedzc, e
nale do ksicia.

Rakoczy odebrawszy raport od komisarza swego, jakby

kto olejem piec rozpalony pola, wyda powyszy rozkaz Keme-

nyemu. Za powodem jednak Lubienieckiego, sekretarza swego

i Grondskiego, który mu przedstawi, e miasto w niczem nie

zawinio, e wymordowawszy tak wiele znakomitej szlachty ^^^)

i tyu wspówyznawców, którzy si w Przemylu znajduj,

krwaw ran zada caemu Królestwu, któr zagoi bdzie tru-

dno — ksi ochonwszy z gniewu, aowa swego czynu

i poleci Grondskiemu, aby pospiesza za Kemenym z odwoa-

niem rozkazu, pozwalajc na traktaty.

Gdy jednak miasto i zaoga, liczca 600 ludzi pod dowódz-

twem pukownika Konstantego Gizyusza, na wezwanie adnej

odpowiedzi nie dali, ale na Kemenyego, który pooenie twierdzy

bada, z zasadzki wypadli, rozkaza tene pukownikowi Gau-

diemu zaj koció kamienny naprzeciw bramy i dziaa wpro-

wadzi. Konrad zaj myn nad brzegiem Sanu, tu obok baszty

naronej i w jednej godzinie do niej si podkopa. W Zarzeczu

Szebesi z Kozakami wpad do klasztoru, wcign tam armaty

i sprowadzi z rónych domów mnóstwo belek i desek do a-

twiejszego szturmu po lodzie. Widzc to szlachta w Przemylu
bawica, wypdzia Gizyusza z miasta z jego 600 ludmi i pro-

sia o 3-dniowe zawieszenie broni, a kiedy genera odmówi,

przybyli Wojakowski, którego ongi Lubomirski wysya do Ra-

koczego, i Mniszek i przyjli warunki takie, jak Lwów i Sambor;

nadto zobowizali si wysa do Ksicia posów z przeprosinami,

zapaci 20.000 florenów i pozwoli, aby onierze niemieccy,

jeli zechc, przyjli sub u ksicia ^'^^).

Ale onierzy, którym ju po raz drugi wydarto z paszczy

up, trudno byo uspokoi. Wzmogy si rabunki, mordy i po-

ary, a gdy sprawiedliwoci dano, Wgrzy skadali win na

Kozaków, Kozacy na Wgrów. Wszelka karno ustaa; nie

zwaano na zaogi bezpieczestwa, a nawet wezwani przez

ksicia, opatrzeni w listy elazne, jadc w licznym orszaku,

padali w drodze pod ciosami zabójców. Ksi by bezsilny,

guchy na wszystko, traci reszt yczliwych przyjació, gubi

si samochcc. A e najwikszym gniewem paa na Lubomir-

skiego, sroy si w jego olbrzymich dobrach. Mimo przedsta-

wie posów cesarskich spali acut, tylko zamek pozosta

dla braku cikich dzia ""). Mordami, poog torowa sobie
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drog do Krakowa, a mówi: „Inaczej by nie moe, to przy-

prawa wojny ^*^)".

Siedmiogrodzianie, Kozacy, Woosi, a nadewszystko Kozacy

z szataskiem okruciestwem palili wszystko po drodze, nie

oszczdzali niemowlt w kolebce, gwacili kobiety, rabowali

dwory, kocioy, klasztory, bezczecili otarze, mczyli ksiy
i mnichów, rozkopywali groby szukajc klejnotów, przerzynali

piami ludzi, szukajc poknitych pere, piekli nieszczliwe

ofiary na ronie, gotowali w kotach od piwa, nogi, rce ucinali,

smo oblewali, na pal wbijali, nie folgujc wiekowi, pci, kon-

dycyi . . . al ciska piersi i pici, trudno byo sucha o tem

z suchemi oczami. „I choby Siedmiogrodzianie — pisze sie-

dmiogrodzki kronikarz — adnych innych grzechów nie mieli

na sumieniu, okrom tego niszczenia kocioów, klasztorów,

szkó i rozbijania grobów, co najpowaniejsi przyznawali, to by

ju za to samo zasuyli na odwet i zemst Polaków i jasyr

tatarski i**)".

„Widzielimy - donosi cesarzowi pose wyprawiony do

Chmielnickiego — w czasie tej srogiej zimy nieszczliwy lud

w ucieczce, domy zburzone, biedne kobiety szukajce schronienia

z dziemi i z bydem w niedostpnych górach i najdzikszych

lasach, a na przestrzeni 40 mil od Biecza do Sokala wszystkie

wsi z ziemi zrównane i ludzkie gowy na tykach i cuchnce
zwoki po obu stronach drogi ^^^Y — wszdzie jedno westchnienie

:

Boe, gdzie jeste? Zmiuj si nad nami! — —
Dnia 28/3, po serdecznem powitaniu z Wirtzem, zosta-

wiwszy wojsko pod Paszowem, w ulewnym deszczu odprawi
ksi wjazd do Krakowa na czele 6.000 ludzi, wród grzmotu

armat i muszkietów, z królewsk pomp, w szkaratnym paszczu,

z ksicem berem w rku. Stan na zamku, skd po krótkim

wypoczynku wyjecha w kolebce na bankiet do gubernatora,

gdzie przyjmowa ydów i radców miejskich z podarunkami

i opowiada gociom o przygodach w podróy: jak przy wjedzie

do Krakowa umar mu nagle krewny, jak w bramie Grodzkiej

skrad mu kto nakrycie koskie utkane rkami ksinej matki,

za które znalazcy 600 z. ofiarowa, jak w bramie Floryaskiej

pad ko jego marszaka, jak mu kula armatnia pod acutem
suknie na ramieniu rozerwaa...

Nazajutrz spdzono mieszczan do oddawania kluczów miasta

ksiciu. Niektórzy z nich ofiarowali Wirtzowi na t uczt 10

beczek wina, Rakoczemu czoem bili, pastwa winszowali, krzy-
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czeli wiwaty, trbili, w koty walili, z dzia strzelali i uczt dla

wojska Rakoczego urzdzili, na której popiwszy si, szydzono

i naigrawano z Jana Kazimierza i jego ony, ukadali sprone
pieni, do portretów królewskich strzelali, a potem wyrzucali

przez okno na ulic lub ad locum secreum.

30/3 w Wielk Sobot wyjecha ksi z Krakowa, aby

si poczy z królem szwedzkim (który sta pod Sobot), zo-

stawiwszy 2.500 ludzi pod dowództwem Jana Bethlena na wspólne

rzdy z Wirtzem, którego hojnie obdarzy ^^^). W drodze do

Opatowa ^*°) wyprzedzili go Kozacy i w mielowie znaczn ilo
rodzin szlacheckich, ubezpieczonych listami ksicia, wymordo-
wali i poranili ^^^).

Król szwedzki, dowiedziawszy si o wkroczeniu Rakoczego

do Polski, postanowi ruszy naprzeciw, ale mia zamiar zaraz

wraca do Prus, gdyby mu Duczyk wypowiedzia wojn ^*')-

Wysa do Danii wraz z kurfirstem posów, dajc sta-

nowczego owiadczenia w 24 godzinach, czy król chce by
przyjacielem czy wrogiem. Posowie wrócili bez odpowiedzi.

Stany duskie uchwaliy podatek 40.000 talarów miesicznie

na utrzymanie 70.000 ludzi, a 15 panów duskich zobowizao
si dostawi kady po jednym regimencie.

W tych warunkach Karol Gustaw odda naczelne do-

wództwo w Prusiech bratu, dodawszy mu do boku hr. Sulzbacha

i Steenbocka, który z ma, ale wywiczon armi sta pod

Gdaskiem. Wranglowi powierzy obron swoich niemieckich

prowincyi, cz wojska wysa do Inflant, opatrzy zaogami

twierdze pruskie, a spodziewajc si pomocy kurfirsta, wyprawi
wojsko do Torunia. Sam pozosta jaki czas w Malborgu, gdzie

odbiera od miast pruskich ponown przysig wiernoci, od-

prawia posów cudzoziemskich i zaatwia waniejsze sprawy

swego pastwa.

Otrzyma by niedawno z Szwecyi i Francyi pienidze, ale

to nie wystarczao na postawienie nowych regimentów i uzupe-

nienie starych, którym koni i broni brakowao, na zakupienie

amunicyi, na utrzymanie Dworu i na zapacenie piechocie trze-

ciej czci odu, iby zbytnio mieszkacom nie ciya. Jazda

w zaogach i w polu ya z upu.
Armia szwedzka, wraz z czterema pruskimi regimentami

Waldecka, liczya 6—7.000 ludzi samej jazdy i dragonów z polo-

wemi armatami i maszerowaa rónemi drogami, stajc po

miejscach pustych. Szli z Torunia na Suczew, Brze kujawski
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i Kowal, gdzie odpoczywali, czekajc na nadchodzce oddziay.

W Sobocie, gdzie przez pi dni stali obozem, Duglas, który

przedni stra prowadzi, zachorowa, wywieziono go do o-
wicza. W Sobocie król otrzyma listy i manifesty okupacyjne

Rakoczego, oraz wiadomo, e Polacy s pod Sandomierzem,

a Sapieha z Litw ruszy od granic pruskich, aby si poczy
z wojskiem koronnem.

Z Soboty ruszy król na Raw pod Piotrków. Komendant
oski kapitulowa. 2/4 Piotrków zajli Prusacy, poniewa to

miasto, w województwie sieradzkiem lece, do kurfirsta nale-

ao. Armia sza na Przedbórz do Radoszyc, gdzie nadbieg

kuryer z wiadomoci, e ksi w 12 milach, ma 36.000 wojska,

30 armat, 1.000 wozów i wszelakie przybory wojenne. Tu przy-

by Wirtz i otrzyma rozkaz, aby odda Rakoczemu Kraków,

a zaog szwedzk do Prus lub do Pomorza wyprowadzi. Za-

razem król otrzyma wiadomo, e cesarz umar, a nastpca

jego król wgierski Leopold zaciga 32.000 wojska, ale Polacy

mao maj nadziei skoni go do sojuszu ze sob.

Z Radoszyc zwrócili si Szwedzi do Piczowa. Tu ju staa

zaoga Rakoczego, ale król kaza okolice pustoszy, poniewa
Polacy 1.000 Szwedów w województwie sandomierskiem wy-
mordowali.

9/4 stan w Rakowie, gdzie przed 14 dniami 400 Koza-

ków pado. Ciaa ich po ulicach lece nieznony fetor sprawiay,

zaczem król przeniós si do Iwanisk, które Kozacy przed kilku

dniami doszcztnie zniszczyli, a std z maym orszakiem po-

spiesza przodem do zamku Krzytoporskiego w Ujedzie ^^*).

Potne zwahska zamku wród lasu na wzgórzu, gbokimi
z trzech stron parowami opasane, dzi jeszcze wiadcz o wietnej

przeszoci. Wedug Pufendorfa najpikniejszy zamek w Polsce,

zupiony w r. 1655, by jeszcze mieszkalny. Zabrano oby mar-

murowe w stajniach, bogate kominki i obicia w paacu; znikny
wiszce ogrody i okrgy pokoik na szczycie wiey pod szkla-

nym dachem, gdzie dla zotych rybek rurami wod sprowa-

dzano — ale miejsca byo podostatkiem : okien, ile dni w roku,

pokoi ile tygodni, sal ile miesicy . .

.

Tutaj król szwedzki przyjmowa Rakoczego. Nadcign
naprzód Wirtz z trzema pukami z doniesieniem o przybyciu

ksicia, a wieczorem 11/4 Rakoczy w orszaku 1.000 Wgrów
i Kozaków. Król wyjecha naprzeciw, chorgwie si skoniy,
a wród huku trb i bbnów wojsko dwa razy dao ognia
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z takim zapaem, e ksi Adolf Nassauski, ugodzony kul
pad na miejscu, nie wiadomo czy przypadkiem, czy zbrodnica

rk zabity. Rakoczy z odkryt gow towarzyszy królowi

przy przegldzie wojska.

Wjechali obaj do zamku mostem na arkadach, prowadz-
cym do wysokiej wiey z bram z ciosowego kamienia, gdzie

po obu stronach wyciosane na olbrzymich gazach krzy i topór

(herb Ossoliskich), a pod nim rok 1631. W gównym dziedzicu

na zewntrznych murach midzy oknami widniay wizerunki

przodków i rodziny. W wielkiej sali, gdzie uczt przyrzdzono,

artowali najedcy z napisu nad wielkim kominem

:

Miy w tym domu pokój przemieszkuje,

Gdzie m przygrywa, ona przypiewuje.

Gray trby szwedzkie, grzmiay piewy wgierskie przy

biesiadzie do pónej nocy, chocia powszechn uciech mier
Nassauskiego nieco pomieszaa. Obdarowany dwoma komi z rz-
dem i szabl dyamentami sadzon, odjecha ksi do swojej

kwatery.

Postanowiono 12/4 przej Wis, poniewa z tej strony

Kozacy wszystko zniszczyli.

W Zawichocie (15/4) radzono om dni o dalszem prowa-

dzeniu wojny. Król pragn si dowiedzie, jak drog ksi
zamyla doj do celu, czy z pomoc przychylnych panów
polskich, czy z broni w rku. Ksi owiadczy, e adnych
stosunków z Polakami nie nawiza, s jego nieprzyjaciómi

i chlubniej bdzie dla niego, jeli ich do posuszestwa zmusi.

Wtedy król proponowa uderzy na nieprzyjaciela, który pod

Kazimierzem Wis przeszed, albo opanowa najsilniejsze twier-

dze i tym sposobem Polaków do bitwy lub do traktatów zmusi.

Na oku mia Brze litewski i Zamo, z których pierwszy nie

trudny do zdobycia, skd droga na Litw, Mazowsze i na Ukrain
otwarta dla przywozu ywnoci i cignicia wikszej liczby

Kozaków.

Ksi pragn na wojsko polskie uderzy, bo miasta zwy-

cizcy ulegn. Podobao si to królowi, radzi wic, aby ksi
przeszed Wis pod Kazimierzem, Szwedzi pod Zawichostem,

a potem razem ruszyli do Lublina, gdzie, jak mówiono, Polacy

obozem leeli. Gdyby za nieprzyjaciel pola da nie chcia, bd
mogli uderzy na Brze, lub przystpi do oblenia Zamocia.

Przytem król napomina ksicia, aby karnoci przestrzega, ra-

busiów surowo kara, bo inaczej zabraknie ywnoci. Wytkn
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mu te nierzd w wojsku, który do tego doszed, e w pocho-

dzie nietylko" dowódcy, ale cae puki, a nawet 40—50 chorgwi

za zajcem lub innym zwierzem w zamieszaniu goniy.

Po skoczonej naradzie wita króla wódz kozacki, otoczony

bardzo ndznym orszakiem, którego król jak najuprzejmiej

przyj i hojnie obdarowa.

Zatrzymawszy Waldecka wbrew yczeniom kurfirsta, budo-

wa Karol Gustaw z pospiechem most pod Zawichostem.

Gdy w czasie tej budowy znajdowa si na wyspie, któr
stra polska z przeciwnego brzegu gwatownie ostrzeliwaa

i mimo prób i przedstawie cofn si nie chcia, wówczas

pukownik Korycki, stronnik szwedzki, zawoa: „MPanowie,

nie strzela, tu król!". Na to szlachta, zeskoczywszy z koni

czapki w lot, trzykrotny pokon a do ziemi zoya i odjechali

nie nakrywajc gów, dopóki w oczach króla si znajdowali.

Król za t polityk, kaza wstrzyma ogie z dzia ku nim

skierowanych. Skoczywszy most i warowni na przeciwnym

brzegu 18/4, odjecha do Chmielowa (17 4), gdzie go Rakoczy

zaprosi do swego obozu. Ksi ofiarowa mu szeciokonny powóz

i trzy rumaki z bogatym rzdem, a gdy po obiedzie, siedzc

przy stole, król wskazywa mu na mapie miejsca, któremi

wojsko prowadzi zamierza, a ksi nie zwaajc na jego

sowa, animowa szlacht do picia, Karol Gustaw rzek pógo-
sem do swoich: „Patrzcie, z kim mamy do czynienia i czego

si po nim moemy spodziewa ^^^y.

Rakoczy nie by w stanie mostu pod Kazimierzem wysta-

wi i zmuszony by korzysta ze szwedzkiego pod Zawichostem,

co zabrao trzy dni czasu.

„Przeszedem na drug stron mostu — pisze Gordon —
ciekawoci wiedziony i z powodu sporu z towarzyszami co do

iloci wojska siedmiogrodzkiego, i obliczyem 12—15.000 kawa-

lerów wgierskich, 5.000 piechoty, któr zwano modawsk,
5.000 innego wojska przy wozach wojennych i bagaach, 2.000

przy dziaach i wozach ksicia, 800 gwardyi i dworu, 6.000 Ko-

zaków, midzy którymi znajdowao si wiele Polaków po drodze

zacignionych ^^o)", wszystkiego jakie 34.000, nie liczc zaogi

pozostawionej w Krakowie, licznych oddziaów pozostaych

w drodze i wysanych na wszystkie strony i olbrzymiej iloci

wozów kozackich, wgierskich i wooskich, z haastr przy

nich bdc, które si jeszcze nie przeprawiy.
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Zczone armie zajy wielki obszar. Dowódcy Wgrów
genera Kemeny, wielki marszaek Stefan Petky, kanclerz Mikes

i jego zastpca Tomasz Nagy, oraz Stefan Ebenyi, Andrzej Papp,

i dowódcy piechoty i Woochów Schessy, Gaudi, Bakos — ludzie

waleczni i pokani, ale przewanie niedowiadczeni onierze.

Kozaków prowadzi Anton Zdanowicz, a przy nim niejaki Soli-

man, tureckiej narodowoci, ale do gadki, po acinie i innymi

jzykami mówi, nastpnie Traks Ferencz, Trak rodem, muzu-
manin, waleczny onierz lekkiej rki, a wreszcie sdzia wojskowy

Krizki, zrczny i przebiegy czowiek ^^^).

Król pragn, aby wojska siedmiogrodzkie postpoway
w 5—6 milowym odstpie za szwedzk armi. Po kilkakrotnem

wezwaniu ksi obieca, ale odkd si z królem poczy, nie

omieli si odstpi dalej ni na jedn mil, tak, e mae
wojsko szwedzkie wygldao jak konwój prowadzcy wielk
armi Rakoczego.

Król peen gniewu z powodu zamieszania i nieporzdku

w obozie swego sprzymierzeca, widzc sabe swoje siy, wy-

prawi z pod Zawichosta do Chmielnickiego, aby mu przysa
na pomoc 20—30.000 Kozaków do Brzecia litewskiego i da
hetmanowi zap. pod przysig zapewnienie, e w tych prowin-

cyach i województwach, które Kozacy dla siebie zachowa
postanowili, nie bdzie ich niepokoi, ani cokolwiek dla siebie

pretendowa ^'^^).

Rakoczy ze swej strony szuka sprzymierzeców w Pol-

sce ^53), ale ich znale nie móg. Stronnicy jego we Lwowie,

Niezabitowski, Silnicki i inni, syszc o okruciestwach wgier-

skich, udali si do obozu Potockiego.
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Zdawao si, e wszelki opór w obec poczonych si nie-

przyjacielskich graniczy z niepodobiestwem. Król polski czeka

na posiki cesarza w Dankowie na wylocie do lska. Goszono,

e ju opuci ojczyzn. Z Krymu odebra wiadomo, e han

z 100.000 ord przybdzie 15/4 z pomoc, lub wkroczy wraz

z wojskiem tureckiem do Siedmiogrodu ^). Do tego czasu nie-

przyjaciele mogli zagarn ca Rzeczpospolit.

Obawa przed okruciestwem Wgrów i Kozaków trzymaa
szlacht pod broni, ale „wojsko nie miao ochoty do boju,

a to kalectwo szo od gowy zgrzybiaej i kunktatorskiej

hetmana, który nie umia zay onierza i przezornoci swoj
odstrasza ludzi od energicznego dziaania ^)".

Nie pozostawao nic innego, jak cofa si ku Litwie, po-

czy si z Sapieh i zagrozi wkroczeniem do Prus Ksicych,
nie dajc nigdzie pola nieprzyjacielowi, którego tak gromadne
wojska, zczone razem, nkane godem i trudami wojennymi
same si rozejd, jeli na jednem miejscu uwizgn, albo zni-

szczej forsownymi marszami, gdy ich Polacy na wszystkie

strony podchodzi bd ^).

Karol Gustaw i Rakoczy, przechodzc Wis, pod Zawi-

chostem postanowili ciga wojska polskie, a równoczenie
wyprawili Bakosza na czele 2.000 Wgrów i 400 Szwedów na

wywiad pod Zamo.
Gdyby im si powiodo pozyska Zamojskiego, jak Nie-

mirycz obiecywa, wówczas posiadanie Rusi byo zapewnione,

stronnictwo ksicia zyskaoby poparcie, komunikacya z Chmiel-
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nickim otwarta, a Wittenberg i jecy szwedzcy trzymani w Za-

mociu, uwolnieni.

Bakosz podstpi pod Zamo z listami ksicia i Niemi-

rycza.

Jerzy Niemirycz (u Niesieckiego Niemierzyc herbu Klamry),

spowinowacony z domem Supeckich i Leszczyskich, tytuowa
si baronem. Niespokojny czowiek, w szkole socyniaskiej

w Rakowie napoi si nienawici do religii katolickiej. W Bel-

gii i Hoandyi napisa kilka rozpraw treci religijno -filozo-

ficznej. W Paryu bdc wyda ksik p. t. „Discursus de

bello Moscovitico*. W pierwszych latach panowania Wady-
sawa IV. bra udzia w wojnie moskiewskiej, tureckiej i szwedz-

kiej pod wodz hetmana Koniecpolskiego, zacignwszy swoim

kosztem chorgiew piechoty i jazdy ^) ; zosta podkomorzym

kijowskim, starost owruckim i krzemienieckim. W roku 1648

przysta do Chmielnickiego, ratujc swoje wielkie dobra, i w oba-

wie przed inkwizycy krakowsk '') nie wiadomo gdzie przebywa

po Zborowskiej umowie. Z wkroczeniem Karola Gustawa zczy
si ze Szwedami w randze genera-majora, a król szwedzki da
od Chmielnickiego nietykalnoci dóbr Niemirycza na Ukrainie ^).

Gdy Rakoczy wkroczy do Polski, Niemirycz stan po stronie

przyszego króla polskiego. W kilka miesicy póniej wyjecha

do Chmielnickiego rzekomo w prywatnym interesie ^). Mówiono

posowi szwedzkiemu, e si stara o rk wdowy po Tymoszku

Chmielnickim. Wróciwszy, poczy si z Rakoczym, pragnc

widocznie odegra rol Radziejowskiego. Pisa do Zamojskiego

„po dawnej znajomoci, e król polski opuci Królestwo i ro-

zum radzi nie gardzi ask króla szwedzkiego i Rakoczego,

gdy w przeciwnym razie grozi Zamociowi ruina".

Zamojski odpowiedzia, e nie jest zdziwiony tym bezczel-

nym listem, dyktowanym przez wrogów, bo si czego innego

po Niemiryczu nie spodziewa, ale si dziwi, e si ponownie

odzywa. Podstpienie nieprzyjació pod Zamo nie uatwi uwol-

nienia kawalerów szwedzkich, z którymi si dotychczas po

ludzku obchodzi, a musiaby „pomyle o sposobach, jakoby

przez nich te ruiny, któremi WM. przestrzegasz, reparowane

by mogy ^^)"'.

Rakoczy pisa do Zamojskiego kilkakrotnie z Chmielowa

15/4 i 17/4 ^0 i z pod Kranika 23/4. Przypomina mu pokre-

wiestwo przez ksin. Zapewnia, e wyprawa zostaa pod-

jt na usilne proby senatorów, i wzywa go, aby wyda je-
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ców i nie waha si stan po jego stronie, bo Jan Kazimierz

2 kwietnia, o 4 godzinie rano, uszed z Czstoctiowy do lska.
Zamojski odpowiedzia, e senatorowie nie wzywali ksicia

do Polski, e sojusz ze Szwedem, wrogiem Rzeczpospolitej, nie

dowodzi przyjani, e Jan Kazimierz nie opuci Polski, ale

czeka na posiki cesarskie, a generaowie szwedzcy pozostan

w Zamociu, dopóki ich Stany i król uwolni nie pozwol ^2).

Gdy im si pod Zamociem nie powiodo, Karol Gustaw

i Rakoczy ruszyli na Brze, gdzie, jak si dowiedzieli, miaa
si odby konferencya celem zakoczenia ugody polsko -mo-

skiewskiej ").

Pod Urzdowem kozackie podjazdy doniosy (23/4), e
Sapieha i Potocki stoj w ukowie za Wieprzem, a przy nich

tumy szlachty. Król szwedzki wysa ca jazd do ukowa,
chcc z boku na nich uderzy, zanim by si dowiedzieli, e
przeby Wis. Wyprawi wszystkie bagae do Lublina, zajtego

przed kilku dniami przez Stanisawskiego, ale na wie, e
w Lublinie zaraza, kaza swoje bagae nawróci, za którymi

wozy Rakoczego w sprzy 8—10 par woów z konwojem 2.500

Kozaków powoli postpoway. Przebywszy pod ysobykami
Wieprz rwcy, dowiedzia si, e Polacy cofnli si do Bugu.

Wic w obawie, aby do Prus nie wkroczyli, pospiesza za nimi

(28/4) na Okosko (gdzie w nocy znaczna cz bagay spona),
na Stoczek, Latowicze, spodziewajc si ubiedz ich niespodzianie

w pobliu Wgrowa. Ale poniewa podjazdy doniosy, e Polacy

pospiesznie ku Warszawie skrcili, aby przeby Wis i po-
czy si z królem polskim, rzuci si za nimi i stan w po-

udnie 30/4 w Misku. Tu si dowiedzia, e nasi nagym przy-

byciem jego przeraeni nawrócili i pod Brokiem Bug przej
zamierzaj, tylko Czarniecki z niewielkim oddziaem zamierza

przej Wis pod Warszaw i i do Jana Kazimierza. Zatem

Szwed w Misku bagae i obogi zostawi, Waldecka z ksiciem

Anhalt i Bakoszem z 3.000 Kozaków i Wgrów za Czarnieckim

do Warszawy wysa, a sam z Rakoczym do Wgrowa wróci,

gdzie, jak sdzi, cz wojska hetmanów zostaa; ale mu tam

powiedziano 1/5, e Polacy pod Brokiem Bug przeszli.

Wojsko jego, cig pogoni zmczone, potrzebowao wy-

poczynku; w obozie gód, bo podjazdy ca okolic zniszczyy^*))

karno podkopana. Rakoczy skary si, e Szwedzi rabuj jego

onierzy. Król kaza dwóch dla przykadu powiesi ^^) i da rozkaz

wymarszu, bo mu ydzi w Wgrowie powiedzieli, e pod Krze-
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mieniem bród na Bugu atwy do przebycia, a Polacy umknli
do Brzecia, gdzie si cae wojsko miao gromadzi. Wysany
Dahlberg na zwiady przywiód 9 jeców z cliorgwi tame
stojcej, którzy zeznali, e krótsza droga na Gródek, gdzie

przebywszy Bug, natrafi mona 5 chorgwi polskich strzegcych

brodu. Król na podstawie tych relacyi, w nadziei, e mu si
ju Polacy nie wymkn, wysa pod Gródek Bukwalda z silnym

oddziaem, który ju tam nikogo nie zasta. Jecy, których

przyprowadzi, mówili, e pótorej mili za Gródkiem stoi 30

chorgwi, inni, e cae wojsko. Zatem król chciwy spotkania

zaraz wieczorem przeby bród pod Krzemieniem, a Rakoczy pod

Gródkiem, aby z brzaskiem dnia na nieprzyjaciela uderzy.

Tymczasem nadesza pewniejsza wiadomo, e owe 30 cho-

rgwi szy jako tylna stra za wojskiem, które si wymkno.
Szwed z Rakoczym sta ca noc pod broni, potem cofn si

za Bug i kilka dni odpoczywa, czekajc na bagae Rakoczego

i na wiadomo o Waldecku. Wysa by Dracka z 200 jazdy

do Janowa (4 mile od Brzecia) na obserwacy nieprzyjaciela,

który, jak Drack donosi, pod Brzeciem obozem si rozoy,
czekajc na wojsko Gosiewskiego, miasto waami otacza i tam

si broni zamyla. Wadeck wróci z doniesieniem, e mu si

powiodo rozgromi jedn chorgiew tatarsk, a pod Czerskiem

wpdzi do Wisy 2.000 kwarcianych, których duo potono,

ale e Czarniecki przed jego przybyciem przeby Wis w bród

i ani ladu po sobie nie zostawi. Wraz z Waldeckiem przysza

nowina z Janowa, e Polacy opucili Brze, zostawiwszy 2.000

zaogi, Sapieha ruszy do Kamieca litewskiego, a Potocki ku

Sandomierzowi ").

Król, chcc si pozby Rakoczego, proponowa mu, aby

szed za Sapieh, a jemu zostawi oblenie Brzecia. Ksi
nie chcia si odczepi, zatem obaj pod Brze podstpili.

Ujrzawszy do koa tak wielk armi, miasto postanowio

si podda. Sawicki kasztelan podpisa kapitulacy i Rakoczy

zaj Brze, gród przewanie przez ydów zamieszkay (którzy

tam mieli prywatne gimnazyum), tarcz Litwy, z natury obronn
w porodku bot wielkich, i obsadzi go zaog pod komend
Gaudiego. Niemcy (660) icz Polaków przyjli sub szwedzk,

reszta zaogi, 300 ludzi, wraz z kasztelanem, wysza z rozmai-

tymi sztandarami przy zapalonych pochodniach. Odprowadzono

ich do Parczewa. Cay aparat wojenny zosta wydany zwyciz-

com; szlachcie, która si zobowizaa do zachowania neutral-
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noci, zapewniono posiadanie majtków, wolnoci, przywilejów

i wszelkich praw^O- Nie dugo si sw neutralnoci cieszyli.

Tu pod Brzeciem dowiedzia si Karol Gustaw, e Du-
czycy wkroczyli do Ksistwa Bremeskiego. Postanowi broni

swoich posiadoci i ustpi nagle z pod Brzecia do Ostroania

i do Krzemienia ^^).

Haniebnie postpi ze swoim sprzymierzecem, bo zamiar

opuszczenia Polski ukrywa starannie, prawdy nie powiedzia,

a co gorsza, chcc wzmocni swoje siy, werbowa w jego

obozie onierzy, a szczególnie Kozaków za porednictwem

posa swego Sternbacha. Ksi narzeka, e znaczna ilo Wo-
ochów odesza razem z królem, a gdy mu Sternbach powiedzia,

e tylko ochotnicy kozaccy owiadczyli gotowo suenia kró-

lowi, ksi oburzony zawoa, e na to nie pozwoli, i powtórzy

dwa razy: „Niech król tego nie robi!". Sternbach doniós, e
Traks Ferencz ofiarowa suby swoje królowi i radzi nie zry-

wa stosunków z reszt Kozaków, gdyby chcieli ksicia opu-

ci 1^). Co do Woochów i Modawian, król ubolewa (w licie

do Rakoczego), jeli co takiego zdziaano, coby si ksiciu nie

podobao. Nie pochwala, pisa, ani kaza zaciga onierzy

w obozie siedmiogrodzkim i bdzie si stara wygodzi jego

woli i odesa wszystkich, którychby w obozie szwedzkim

spostrzeono. Gdyby jednak ludzie niezaprzysieni mieli ochot

za zgod i wol swoich dowódców i z wiedz ksicia wstpi
do jego suby, to nimi nie pogardzi ^o). W kilka dni potem

zada, aby mu ksi odstpi kilka tysicy Kozaków ochotni-

ków. Rakoczy na razie pozwoli i Sternbach zacz ich spisywa,

ale 25/5 ksi cofn pozwolenie ^^\ a 30/5 skary si ponownie,

e wielu onierzy modawskich, zacignitych przez oficerów

szwedzkich na imi króla, odeszo do obozu szwedzkiego, a za

ich przykadem inni to samo uczyni zamierzaj, zaczem prosi,

aby mu król dezerterów odesa i nie dopuszcza, aby w wojsku

sprzymierzonem powsta bunt, w pierwszym rzdzie przeciw

oficerom, na co si zanosi *-)•

Król czeka om dni w Krzemieniu na owych zwerbowa-

nych onierzy, na wiadomoci z Prus i od posów francuskich

w sprawie pokoju z Polsk. Pragn sobie zapewni wspódziaanie
kurfirsta na wypadek dalszej wojny, iby mu Polacy w czasie

jego nieobecnoci nie odebrali wszystkich zdobyczy. A gdy do
Krzemienia przyby pukownik brandenburski Gortzke ze swoim
oddziaem, a z nim Steenbock w 500 jazdy, który w Zakroczy-
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miu zostawi swoje wojsko, 6 dzia i znaczn ilo amunicyi,

z której wiksza poowa w powietrze wyleciaa '^% — król kaza
stawia mosty na Wile i Bugu pod Nowym Dworem i Zakro-

czymiem, wzmocni zaog w owiczu, eby mu Czarniecki

nie odci drogi do Prus i Pomorza.

Wojewoda ruski nie skary si na nieochot onierza,

ani na braki w obozie. „Zayje naszych, kto umie — pisa

wojewoda poznaski — Jeno przynuki trzeba, bo nie tylko bi
si, ale i pi bez przynuki nie adnie - pokazao si to pod

Piotrkowem **)". Czarniecki wezwany przez króla do Dankowa
na konferency z generaami austryackimi Hatzfeldem i Susa,

przeby w 1.000 koni ^0 Wis wpaw pod Warszaw. Dla

przykadu wskoczy pierwszy do rzeki, obi kijem towarzyszy,

którzy si pchali na przewozy, a w drodze uderzy niespodzia-

nie z tak fury na Piotrków, e zaoga kurfirsta kapitulowaa,

250 ludzi wcieli do swoich szeregów, reszt kaza odprowadzi

do owicza '^*) i cignwszy skd móg ludzi, stan natych-

miast do boju, Jak wida z listu podskarbiego do króla... „e
Czarniecki idzie do boku WKM., to najrozumniej si stao.

Dosy, rozumiem, bdzie, kiedy WKM. onego bdziesz mia
przy sobie i ludzie wielkopolskie, e do tego wojska, co przyj-

dzie (posiki austryackie), bdziesz mia 12.000 naszego, moesz
WKM. bezpiecznie wejrze w oczy nieprzyjacielowi i wicej go

nie trzeba, zdaniem tutecznych ludzi (we Wiedniu), bo owej

hooty mnóstwo, sama nieprzyjaciela nie bije, a wojsko, które

si bi ma, godem wymorzy. Niech inne wojska tymczasem

dywersy nieprzyjacielowi czyni po margrabstwach, w Pru-

siech, a to samego nieprzyjaciela niech pilnuje zaraz, póki

Jeszcze wiee, póki nie nastpi owe nieszczsne niedojrzae

owoce, które stoj za nieprzyjaciela, bo wojsko znosz ^O"-

W obec byskawicznych ruchów Czarnieckiego król

szwedzki nie wiedzia, gdzie go szuka. Doniesiono mu 27/5,

e cz Polaków przebya Wis, aby go odgrodzi od mar-

grabiego badeskiego, którego wysa ku Nowodworowi, e
Winiowiecki stoi^w Garwolinie, a Czarniecki owicz chce oble-

ga 2^) — to znów, e szlachta za Wis do Czarnieckiego si

gromadzi ^s), a w trzy dni potem 3/6, e nieprzyjaciel w wiel-

kiej hczbie midzy Toruniem a Pockiem Wis przekroczy,

aby zabra dziaa, które szy z Malborga do Nowodworu *«).

Niewiadomo, Jakie zamiary mia Czarniecki, o których

pisa Jan Kazimierz 4/6 ^i). Ale król szwedzki pospiesznie do
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Putuska do margrabiego badeskiego ruszy, gdzie mia stan
4/6. Steenbocka zawezwa do siebie i zada od Rakoczego,

aby mu przysa 3—4.000 jazdy ^2). Poniewa jednak Polacy

zaniechali zamiaru, a ci, co Wis ju byli przeszli, wrócili,

przeto odwoa prob o posiki i kaza dalej mosty budowa ^3).

Tymczasem Rakoczy, pozostawiony w Brzeciu, traci go-
w wród cigych skarg, kótni i mordów o upy i ywno
pomidzy Wgrami, Woochami i Kozakami, którzy ca okolic

dokoa Brzecia doszcztnie zrabowali i mnóstwo szlachty chro-

nicej si po moczarach i lasach wymordowali ^^). Prosi króla

o rad i pomoc w naprawie warowni Brzecia, bo nie mia
odpowiednich ludzi; podejrzywa, e go Szwed chce opuci^^)
i chcia si z nim porozumie ^*^). Król radzi pod Mielnikiem

czeka pewniejszych wiadomoci 2''). Ksi spania si z po-

wodu gwatownego wystpienia Kozaków, którzy dali powrotu

na Ukrain. Porozumiawszy si z ich dowódcami, musia pozwoli,

aby cz wozów obcionych niezmiernym upem pod licznym

konwojem w nocy 27/5 z Janowa odesali ^^). Zostawiwszy wy-
bór piechoty niemieckiej i jazdy wgierskiej w Brzeciu ^^),

stan w Niemirowie ^") i dowiedzia si, e król poleca Brze
jego opiece, e armaty z Malborga i Torunia kaza sprowadzi
do Nowodworu, a sam wróci z Krzemienia i prosi o kilka ty-

sicy jazdy przeciw Czarnieckiemu ").

Odebrawszy o 2 w nocy 3/6 t wiadomo, ruszy z caem
wojskiem, pomimo e Kozacy znowu bunt podnieli i wymó-
wiwszy posuszestwo swoim dowódcom, zamiast i za ksiciem,

trzy mile za nim pozostali. Posa do nich Sternbacha i Niemi-

rycza, którzy ich uagodzili *2). Szed na Nur i Brok i stan
pótory mili od Putuska.

Pomoc okazaa si zbyteczn. Król pisa, e wysa Steen-

bocka, aby ksicia o planach i zamiarach co do dalszej wojny
uwiadomi, e zmuszony odby w Niedzborzu konferency z kur-

firstem, do którego wysa z listami Waldecka, bdzie czeka
na odpowied kurfirsta w Pocku lub w Toruniu, bo Waldeck
do wczorajszego dnia zatrzyma si pod Putuskiem na wie
o przejciu Czarnieckiego przez Wis *^).

Nastpnie, zbliywszy si do Rakoczego, wezwa go, aby

do Zakroczymia skrci i tam czeka kilka dni, dopóki mostu
nie ukocz, a odebrawszy raport Steenbocka o zamiarach

i stanie armii siedmiogrodzkiej, rozkaza temu feldmarszakowi
z 3.000 ludzi wprowadzi ksicia, który z powodu powietrza

Wo]na Brandenburska. 11
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w Brzeciu pozosta nie chcia, do Warszawy i tam rozmówi
si z nim otwarcie *^).

Równoczenie stara si kurfirsta do energicznej akcyi na

czas swej nieobecnoci wcign i zobowiza. O konferencyi

w Niedzborzu, o której kilkakrotnie Rakoczemu donosi, nie

myla. Nie chcia si przyzna kurfirstowi, e Polsk opuszcza,

pisa, e musi do Prus wraca z powodu wanych spraw;

wzywa go do zajcia Brzecia, da przysania posików i tak

jak dawniej i wbrew jego woli Waldecka przy sobie zatrzyma,

tak teraz chcia zatrzyma przy sobie Grotzkego, którego kur-

first z 1.000 jazdy i 800 dragonami wyprawi, aby, jak pisa,

króla bezpiecznie do Prus odprowadzili.

Ale kurfirst ani myla o zajciu Brzecia, Grotzkemu

kaza natychmiast wraca, Waldeckowi pozwoli towarzyszy

królowi tylko do Torunia, a na proponowan lig ze strony

Rakoczego odpowiedzia odmownie, zaznaczajc, e pragnie po-

koju z Polsk ^^).

Gdy Szwedzi z królem swoim wracali na Brodnic (13/6)

i Toru (14/6) do Pomorza, przeszed Rakoczy Wis pod Za-

kroczymiem i ruszy na Warszaw, aby j zaj przed przyby-

ciem Steenbocka.

Niemirycz pisa 16/7 do kasztelana warszawskiego i do

komendanta miasta Eliasza ckiego ^^) „po starej znajomoci

i dobrej przyjani", aby si poddali. „Ksi ofiaruje ask,
a opiera si wojskom wgierskim, kozackim, wooskim i mul-

taskim, có jest innego, jak tylko tym animuszem, którym

Polska prawie ju zgina i ginie, Bogu si sprzeciwia".

Komendant odpisa, e nie moe ama wiary Bogu i kró-

lowi swemu. Gotów jest suy ksiciu, gdy dostpi korony,

a tymczasem prosi Niemirycza o instancy, aby ksi raczy

postpi z Warszaw, tak jak ze Lwowem, Samborem i Prze-

mylem.
Mieszczanie postanowili si broni przed hoot rozmaitych

narodów, czyhajc na upy, rozpasan na wszelkie bezprawie

i okruciestwo. Kronika Kolegium jezuickiego w Warszawie

zapisuje, e przez cay cig oblenia witynie napenione

byy dzie i noc ludem, bagajcym o odwrócenie nowej klski,

a natok do konfesyonaów tak wielki, jakiego najstarsi nie

zapamitali. Duchowiestwo przemawiao w kocioach, na rynku

i po ulicach, zachcajc do skruchy i oporu, w którym nawet

niedorostki udzia bray. Rakoczy wezwa na pomoc Steenbocka
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a gdy ten nastpi, Warszawa poddaa si ksiciu 19/6, który

zaraz mury i baszty burzy rozkaza w obawie, eby stolica

stanwszy po stronie Jana Kazimierza, nie dostaa si w rce
Polaków. Ale Wgrzy przekupieni przez mieszczan, nie posu-

chali rozkazu, matomiast Kozacy i Szwedzi miasto do szcztu

zrabowali, mordujc mieszkaców i zaog. Od wszcztego poaru
spon — pisze Twardowski — paac królewski i róne nie-

miertelne Wadysawa IV. roboty. Rakoczy wzywa Steenbocka,

aby powcign Szwedów, ale otrzyma odpowied, e Szwedzi

nie zawierali umowy z tem znienawidzonem i wiaroomnem
miastem ^').

W dniu, w którym Rakoczy wjeda do Warszawy, Jerzy

Lubomirski, wkroczywszy do wgierskich posiadoci ksicia,

stan pod Munkaczem i zamierzajc uderzy na Siedmiogród,

wyda 19 6 manifest do narodu wgierskiego. Wylicza okru-

ciestwa ksicia, który nie baczc na przyja Rzeczpospolitej,

chciwoci i szalestwem owadnity, wróg ywych i umarych,
zamiast czeka, aby otrzyma koron przez elekcy, postanowi

gwatem owadn Królestwem i w samo serce Polski ugodzi.

Niech si nie dziwi Siedmiogrodzianie, gdy ujrz miasta i osady

w pomieniach, trupy rozrzucone po polach, gdy usysz krzyk

matek, kwilenie dzieci, jki mów... To ci oznajmiaj, prze-

wietny narodzie wgierski, Polacy, co wspólnie z tob opakuj
klski, wet za wet oddajc tobie, ksi wiaroomny *'^).

Na wie o zamierzonej wyprawie marszaka, tumy ludzi

spieszyy pod jego chorgwie, zagrzane pragnieniem zemsty

i upów. onierze opuszczali swoje chorgwie, aby szuka
szczcia na Wgrzech. Z marszakiem zczy si Jan So-

bieski *^). W skutek tej swawoli powstaa prónia w wojsku.

Korpus Czarnieckiego spad do 1.600 koni^*^). Jakie 40.000 ludzi

cigno na rabunek do Wgier, bo sam marszaek nie mia
wicej jak 4.000 onierzy ^i). Tam z naga lekko i prdko
wpadszy, niebaczc na swoje powinowactwo z Rakoczym ^^)

i oddajc wet za wet za spustoszenie swoich posiadoci, „wsi,

winnice, miasta i miasteczka do szcztu palono i ludziom w nich

mieszkajcym pod czas nie przepuszczano. Pod Preszów potem,

gdzie matka z on Rakoczego rezydowaa, podstpi, a wypa-
dajcych z miasta zniós i rozgromi, tak e i jeden do miasta

nie uszed; i samego Preszowa byby dobywa, tylko e bez

armaty i piechoty zostawa, a do tego prdkoci wszystko

nadrabia. Jako przez niedziel dwie wszystkie posiadoci ksi-

11*



164 NIEDOLA RAKOCZEGO

cia na Wgrzech prawie z gruntu wyniszczy, byda wszystkie

wytraci, drugie czeladzi wojskowej na granic, kto tylko co

móg, wyprowadzi dopuszcza, adnej najmniejszej w ludziach

nie odniósszy szkody, prócz tylko w koniach dla gór przykrych

i gociców ostrych, tak e niektórym na woach wgierskich

wyjeda przyszo ^^)''.

Spustoszyli w wgierskich posiadociach Rakoczego komi-

taty Beregh Ugocha i Zathmar, zamki Podherin, Szent Miklos

i Rakos, liczne dwory magnatów i szlachty, jakote miasta

Munkacz, Vary, Beregh, Beregh-Szasz i przeszo 300 wsi zu-
pili i spalili ^*).

Pod Munkaczem stanwszy, gdzie si w potnym zamku
teciowa ksicia ze skarbami Rakoczego zamkna ^^), wyda
Lubomirski wspomniany manifest, ale na rozkaz króla wróci do

Polski ^^).

Nie wiedzia o tej klsce na Wgrzech Rakoczy, gdy po

krótkim pobycie w Warszawie posun si do Tarczyna.

Oddzia, który wysa pod Raw, zosta rozbity przez Czar-

nieckiego. Pado 400 ludzi, zabrano 2.000 koni ^^).

Na wyjedzie ze stolicy odczytano mu wyrok mierci.

Sternbach owiadczy Kemenyemu, e Karol Gustaw zmuszony

broni wasnego kraju, opuci Polsk i odwouje feldmarszaka

Steenbocka, ale zapewnia ksicia, e pokonawszy Duczyków,
bdzie mu móg z liczniejszem wojskiem towarzyszy, a na

teraz sdzi, e konieczno wymaga, aby ksi do Krakowa

ustpi, celem utrzymania cznoci ze swojemi posiadociami,

gdy powrót do Brzecia jest niemoliwy ^^).

Rakoczy niewtpliwie wiedzia, jakie mu grozi niebez-

pieczestwo ze strony Turków, Tatarów i Niemców, teraz za,

gdziekolwiek chcia si uda i cokolwiek zamierza, na koope-

racy szwedzk liczy nie móg. Odwoanie Steenbocka z 3.000

ludzi 5^), którzy mu zapewniali posuszestwo w obozie, równao

si mierci. „Wybuchn gwatownie na Sternbacha. Siedzia-

em — prawi — spokojnie w domu, Polacy ofiarowali mi ko-

ron, byem im przeciw Szwedom pomaga; cesarz, car, Tatarzy

grozili, a ja, nie zwaajc na nic, dla czci boskiej i z mioci
do króla sojusz z wami zawarem, w zimie, po nieprzystpnych

drogach, na pomoc wam przybyem — a teraz kiedy nieprzy-

jaciele siy swoje cignli, kiedy posiki rakuskie nadchodz,

opuszczacie mnie wbrew wyranym artykuom sojuszu. Prze-

powiadaa mi to ona i inni w Siedmiogrodzie, e mi oszukacie.
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Teraz rozdarlicie sojusz i prawd powiedzia kanclerz wgierski,

e Szwedzi tylko swego zysku szukaj, a mnie na penem morzu

bez nawy i wiosa zostawi..."

„Te i inne gorzkie sowa ze cinitej piersi wyrzuci, a zy
mu z oczów pyny. W nocy kaza mnie ponownie woa do

siebie i skary si, emy mu sen odebrali, a kiedym mu
owiadczy, e feldmarszaek w dalsz drog z nim nie pójdzie,

grozi, e bdzie musia szuka rodków, a wtedy królowi wi-
cej wrogów przysporzy, ni dawniej przyjació. Nad ranem

wezwa feldmarszaka i genera-leutnanta de la Gardie do siebie

i prosi, aby go w ten sposób w niebezpieczestwie ycia i kon-

dycyi nie zostawiali i chocia 3—4 dni w drodze mu towarzy-

szyli, bo gdy go opuszcz. Kozacy i Wgrzy strac ducha.

Steenbock obieca go prowadzi pótory mih i pochód rozpocz
si w najwikszym spokoju ^^y. Szed przodem Rakoczy, za

nim Kozacy, a w kocu w odlegoci pó mili Szwedzi, którzy

zeszedszy z oczów Kozakom, zawrócili na Bonie do Zakro-

czymia, gdzie armaty na statkach wyprawili do Torunia, zrzu-

cajc wszdzie mosty i palc wszystko po drodze, take od

Brzecia a do Torunia cay kraj stan w pomieniach, aby

nieprzyjaciel nie móg atwo z tej strony Prus najecha. To
samo i brandenburskie wojsko czynio, mszczc si za zniszcze-

nie Prus przez Litwinów i Tatarów. Steenbock zabra zaog
z owicza, zamek zniszczy, Kocie ze zamkiem spalono,

Kruszwic po cigniciu zaogi zniszczono . . . Tymczasem król

z Torunia do Bydgoszczy przyby z bratem ks. Adolfem Janem,

któremu rzdy w Prusiech Królewskich powierzy. Kaza ci-
gn zaogi z Lawenborka, Starogrodu i z innych miejsc, Toru,
Malborg i Elblg umocni, a przedmiecia spali. Nastpnego

dnia z Bydgoszczy do Zotowa ruszy, zdoby ten potny za-

mek, spali i zburzy, stamtd na Czaplinek, Drabim (który po

cigniciu zaogi zosta spalony), 7/7 na Starogród idc, w Szcze-

cinie stan ").

Karol Gustaw ju w Brzeciu podejrzywa Rakoczego o sto-

sunki z Dworem polskim. Ksi uwiadomi go o przywiezionym

przez Stanisawskiego licie, w którym królowa ofiarowaa mu
porednictwo w sprawie zawarcia pokoju — ale zatai odpowied,

gdy, jak si póniej dowiedziano, owiadczy gotowo do

traktatów, poniewa wojna bya mu nieznon. Z tego powodu

wyda listy bezpieczestwa dla kuryerów Stanisawskiego,

a o gotowoci do zgody z Rzeczpospolit pisa do swoich przy-
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jació w Polsce i mówi tym, którzy go odwiedzali. Prócz tego

odmawia ratyfikacyi zawartego sojuszu z Szwecy, odkadajc
z dnia na dzie, mimo napomnie króla, który mu kilkakrotnie

sw ratyfikacy w Brzeciu ofiarowa, a odjedajc odda
Sternbachowi blankiet ratyfikacyi z podpisem i pieczci swoj.
Sdzono, e pragnie caej niepodzielnej Polski, albo e zamyla
traktowa z Polakami **2). Jako rzeczywicie, w poowie czerwca

królowa odebraa listy z obozu szwedzkiego, bodaj czy nie

z Brzecia, e Rakoczy skonny porzuci Szwedów. Ale od tego

czasu nic wyraniejszego nie nadeszo, prócz doniesie, e si
ze Szwedem nie zgadzaj ^^).

Dopiero z pod Warszawy, gdy Karol Gustaw odwoa
Steenbocka, doniós Stanisawski królowej, e czynic zado
jej daniu, wojska siedmiogrodzkie i dowódcy pragn co prdzej

wróci do Siedmiogrodu, a Kemeny bierze na siebie odcign
ksicia od zwizku ze Szwedami, byle król da zapewnienie,

e wojsko siedmiogrodzkie i wooskie bdzie mogo bez prze-

szkody z Polski ustpi, lub posa komisarzów dla przeprowa-

dzenia wojska do Siedmiogrodu. Na dowód prawdy przesa
Stanisawski królowej list Kemenyego. Równoczenie kanclerz

Mikes pisaj do Witowskiego, kasztelana sandomierskiego, e
ksi zgadza si na rozejm i rozpoczcie ukadów i gotów wy-

prowadzi z granic Polski Kozaków, Siedmiogrodzian i Woochów
nietylko przed ukoczeniem, lecz nawet przed rozpoczciem

ukadów, byle król i senatorowie zapewnili mu bezpieczestwo

przejcia wysaniem zakadników, co i ksi ze swej strony

uczyni ^*). Takie przyrzeczenie da Rakoczy Stanisawskiemu.

Owiadczy gotowo do zawarcia z Polsk wieczystego przy-

mierza. Chcia wyda Kraków i Brze, wysa ludzi ile potrzeba

przeciw Szwedom, Kozaków nakoni do zgody i czeka na

umówionem miejscu deklaracyi króla celem rozpoczcia trakta-

tów, w nadziei, e mu sukcesy w Polsce zapewni.

Sam Rakoczy idc z Warszawy do Krakowa, posya kil-

kakrotnie trbaczy z listami do króla, dajc rozejmu i po-

koju ^^). Pisa do Czarnieckiego, do Lubomirskiego, Potockiego,

Sapiehy i Gosiewskiego na rce Czarnieckiego, zapraszajc ich

na traktaty pokoju. Król kaza odpisa Czarnieckiemu, aby

ksi wysa kogo do tych generaów, a przedewszystkiem

do króla z prob o porednictwo, poniewa król bez zgody

króla wgierskiego i innych sprzymierzeców nie moe z nim

traktowa o pokój. Cztery razy w 6 dniach o pokój prosi,
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obiecujc wyda Kraków i Brze, zapaci od wojsku pol-

skiemu, przysa cz swego wojska i zawrze lig przeciw

Szwedom. Karmiono go nadziej, ale wojsko polskie nie usta-

wao w marszu przeciw niemu ^^); królowa przemawiaa gorco
za pokojem z ksiciem ^''), ale król i rada senatu byli przeciwni.

Nie chcieli ama przymierza zawartego z Austry i podejrzy-

wali, e ksi pragnie zyska na czasie i wymkn si z Polski,

aby potem, poczywszy si ze Szwedami, uderzy ponownie

na Kraków ^^).

Nie odbierano mu jednak nadziei, a co do rozejmu, cze-

kano na zdanie Hatzfelda ^^) i dopiero w kocu lipca wysano
Lubomirskiemu penomocnictwo do ukadów z Rakoczym ^").

Ksi czeka niecierpliwie na odpowied, prowadzc woj-

ska wród pustych okolic drog nadzwyczaj uciliw. W pukach
wooskich, a nastpnie w caym obozie pojawiy si zaraliwe

choroby '^) ; w pobliu Sandomierza dowiedzia si, e Lubo-

mirski z wiekiem wojskiem wkroczy do jego wgierskich po-

siadoci i strasznie je pustoszy, e posiki austryackie, 17.000

ludzi, cign pod Kraków, a Hatzfeld, zostawiwszy pod Piczo-

wem armaty i piechot, z jazd spieszy ku Wile, aby go do-

pdzi '2).

Równoczenie przyniesiono wiadomo, e genera Puchheim

z 12.000 ludzi cignie z Wgier do Siedmiogrodu '''^)
i e Tatarzy

ruszy: na Wooszczyzn, na Siedmiogród i na pomoc królowi

polskiemu.

Odpowied od króla nie nadchodzia. Ksi traci gow,
patrza na puste, zniszczone przez siebie okolice, jak pies ze

zwieszonym jzykiem — ycie byo dla pustyni.

Si^dmiogrodzianie przeraeni prosili, aby spieszy z po-

wrotem do ojczyzny. Kozacy zaczli si niepokoi, nalegajc,

eby ich tak daleko od ich granic nie zostawia; obiecywali,

e zoywszy upy na Ukrainie, zaraz wróc i wicej ludzi wo-

jennych i sob przyprowadz. Odwaniej si chcielii bez zwoki
na odsiecz Krakowa, inni radzili, aby jak najprdzej odwoa
Gaudiegc z Brzecia, drudzy zorzeczc Szwedom, twierdzili, e
nie nale:y ciga na siebie Austryaków, ale cofn si za

Sambor, tam wszystk szlacht rozpuci, a wiee najemne
wojska zacign.

Gdy si tak zdania cieray, naprzód chorgwie polskie

wraz ze Stanisawskim ucieky, a rozpuszczajc wie o zamie-

szaniu w obozie, cigny maszerujce od Lublina wojsko
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litewskie ''*). Za Polakami zaczli umyka Woosi. Wielu z nich

przyjo sub w Polsce "). Kozacy znalazszy kilka odzi

przeprawiali swoich przez Wis, co widzc Wgrzy, osowieli,

groc, e i oni bez poegnania ksicia do domu wróc, poczem,

idc ladem Kozaków, wszyscy brodu szukali; ale e rzeka

wezbraa, ofiarowali ksiciu pomoc Kozacy, którzy przepra-

wiwszy si, od przewozu konia talara, a za wóz pi talarów

i wicej dali. Wic Wgrzy bydo i upy zostawili lub do

rzeki rzucali, Jakoby na ofiar bagaln za swoje grzechy ''^).

„Tak z cudown chyoci przebylimy Wis midzy Zawi-

chostem a Sandomierzem 30/6 i na ksztat ucieczki spieszylimy

pod kierunkiem Kozaków i Niemirycza przez Turobin truda do

przebycia drog, popod Zamo". Tu ksi, stanwszy 8/7 bardzo

rano nad stawem, owiadczy przyja swoj Zamojskiemu,

który mu posa do obiadu co potrzeba i do Tomaszowa na

wieczerz odprowadzi kaza, ale Niemiryczowi rzeczy zoonych
niegdy w twierdzy wyda nie chcia "). Z Tomaszowa rzucili

si na Laszczówk, Magierów ku ókwi ^s).

Szed za t piekieln band — która z Warszawy idc
klasztor na ysej górze z depozytami szlachty zupia — Czar-

niecki, wzmocniony doborowym oddziaem Litwinów pod vodz
dzielnego Poubiskiego. Poczyli si w Pokrzywnicy, gdzie

Czarniecki zajty by egzekucy na dwóch Aryanach Schlich-

tyngu i Tusickim, którzy szlacht do odstpienia Jana Kazinierza

namawiali. Prowadzono ich ze stryczkiem na szyi kika mil

przed wojskiem, a gdy na szubienicy zawili, wojewoda kaza
ich zwoki przenie rodkiem obozu, aby wszyscy widzieli, jak

zdrajców karze ^^).

„MPanowie — zawoa, ruszajc w drog — pamitajcie na

Imi Boskie, dla którego zdrowie i krew nasz jako m ofiar

do tej niesiemy okazyi!"
I

Aby przerazi Kozaków i wstrzyma od rabunku, .-ozpusz-

cza wszdzie wieci, e za nim cignie cesarskie wojst^o. Z le-

wego boku idc, wpad 11/7 na tabor kozacki w odwodzie pod

Magierowem stojcy**^) i jakie 1.000 rabusiów pijanych i roz-

prószonych we wsi i po polach trupem pooy i byb^ zdoby
cay tabor wgierski, z kilku tysicy wozów zoony, za Magie-

rowem, gdyby onierz chciwy upów nie da by ksiciu czasu

ruszy z pomoc i odpdzi na mil zdobycz zatrudn onych ^0-

Sam wojewoda z gówn si oddalony by pd mili od

miejsca potyczki. Gdy nadesa posiki, odegnano powtórnie
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Kozaków, którzy si rzucili przez cikie bota na rabunek

ókwi i wymuszenie okupu ze Lwowa. Ale nie stao na to

czasu, bo wojewoda, dozwoliwszy swoim tylko krótkiego wypo-

czynku, dogna nieprzyjaciela przy bagnisku. Tu 5.000 naszych

stano, czekajc na przybycie wojewody, z powodu trudnoci

przeprawy, któr jednakowo nieprzyjaciel przeby z nadzwy-

czajn zrcznoci. Tylko trzy chorgwie ucieray si z przedni

stra, ale ustpi musiay. Wreszcie o zachodzie soca na-

stpi sam wojewoda cinitym szeregiem z dzielnym Pou-

biskim, pomocnikiem pracy swojej. Lecia na spienionym koniu

jak dziki sokó za ptactwem kryjcem si w gszczach, ziemi

z krwi zmiesza, a onierz majc oczy jego za wiadki arli-

wie uderza i sieka jak krzaki pokrzywy zbójów, którzy sdziU,

e Bóg to klocek drzewa . .

.

Z rozpocierajc si noc wojsko cofno si do Kulikowa,

zdobywszy 10 chorgwi i chorgiew samego Janusza Kemenyego

i hetmask chorgiew Rakoczego. W nocy umkn nieprzyja-

ciel przez wielkie bota. Nazajutrz rano wyjecha wojewoda na

miejsce walki i najszpetniejszej ucieczki: dziaa, wozy, municya

w bocie, mnóstwo jeców szlacheckich, przeznaczonych na

sprzeda Tatarom *^), 4 dworskie powozy Rakoczego, niezli-

czona ilo woów, koni, owiec, karet, rydwanów i przerónego

rodzaju wozów blisko 2.000.

Trzeciego dnia starosta babimojski z rozkazu wojewody,

dognawszy nieprzyjaciela pod Krasnem, walczy mnie, ale

z mniejszem szczciem. Znajdowa si Rakoczy w takiem nie-

bezpieczestwie, jakiego tylko wrogowi mona byo yczy.
Ale potrzebne byo drugie wojsko, któreby na od Glinian na-

stpio. Wzywa wojewoda kilku listami hetmanów, którzy si,

jak rozumia, pod Samborem poczyli, jednakowo ci woleli ku

Podhajcom postpowa. Nieprzyjaciel zatem, gdy mu nikt drogi

nie przeci, wydoby si z miejsc botnistych i wyszed na

otwarte pole. A e by silniejszym, przeto wojewoda zawróci

ku hetmanom, aby si co rychlej z nimi poczy. Przez dwa
dni nie mia o nich adnej wiadomoci, wreszcie zeszed si
z nimi pod Podhajcami prawie przypadkiem ^^), o nieprzyjacielu

za z powodu nieprzebytych dróg nie mia adnej wiadomoci.

Rakoczy przeszed Petew i z pod Glinian, przez Googóry,

Zborów, Jeziern do Tarnopola uchodzi, gdzie si zamkn
Podlodowski z 7 chorgwiami wysany przez Zamojskiego, który

niedawno starostwo kamienieckie po mierci wojewody bracaw-
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skiego otrzyma. „Tegomy w Tarnopolu nie zaczepiali, z naj-

wikszym pospiechem uciekajc",

„Wgrzy, cierpic gód od kilku dni, oburzeni, e ich Ko-

zacy prowadz pustemi miejscami w poblie Tatarów, domagali

si, eby ich ksi na Halicz lub na niatyn przez Woosz-
czyzn do Siedmiogrodu prowadzi, i z wielkim wrzaskiem

„hatra!" t. j. retro, woajc, jedni drugich do nieposuszestwa
wzywali. Ale Rakoczy idc za wol Kozaków ten bunt poskro-

mi i cho 3.000 Wgrów i Woochów odeszo, z reszt wojska

przez Zbara, Oohowce do Czarnego Ostrowa ku Ukrainie

postpowa s*)".

Kozacy wcale walczy nie chcieli, wybiegli za upem a
po Zaoce, zdobycz swoj pragnc jak najprdzej za Boh
uprowadzi — a bya wielka, bo zabierali wszystko : sprzty,

ywizn, dzieci na sprzeda Tatarom ... za suszn rzecz rozu-

miejc nie rusza nic, czego pochwyci nie mona, nie kra,
co zrabowa mogli, a kra tylko to, co si gwatem zabra
nie dao.

Anton otrzyma od Chmielnickiego rozkaz powrotu na

Ukrain ^^), a kiedy go ksi przez Grondskiego wzywa, aby

przynajmniej stanli i nie odbierali odwagi innym — odrzek,

e Kozacy jak psy przywizane do woza, gdy godni, tak dugo
gryz rzemienie, dopóki si nie wyzwol i latajc na wszystkie

strony, strawy szukaj, a gdy przycign padlin do wozu,

odpdzi ich nie mona. Tak i Kozaków, gdy pónadzy je co

nie maj, nie mona utrzyma w obozie : rozbiegn si daleko

za upem, a napeniwszy wozy, nie dadz si skoni do boju,

bo pragn zdobycz zawie do domu. — Powiedz ksiciu, doda,

e nie pora ju walczy, trzeba szuka rodków ratunku. Nic

lepszego zrobi nie moe, jak i za nami, porzuciwszy obogi,

i zasili wojsko swe na naszej ziemi. W kilku dniach na-

pyn tumy moojców ^^).

Ksi szed za rad Antona i pospiesza do Bohu na

granic Ukrainy.

Tymczasem Czarniecki, nie wiedzc gdzie Rakoczy, szuka
go po wszystkich stronach rónymi sposobami i kiedy ju o-
nierze zaczli szemra, domagajc si powrotu, gdy mnóstwo
koni pado, a niemal wszystkie dug drog byy wycieczone
i znuone ^^) — nadesza w Szczudach wie, e nieprzyjaciel

w pótory mili si znajduje i jeszcze si o poczeniu wojewody

z hetmanami nie dowiedzia. Zatem przededniem ruszyli nasi,
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wysawszy przodem Machowskiego i ks. Dymitra Winiowieckiego.

Ci dopadli taboru, znieli stra, wozy zupili. Gówne siy nie-

przyjaciela pokonay z wielkim trudem przepraw pod Rozwa-

licami, potraciwszy mnóstwo byda, upów rónorodnych i broni,

i zerwawszy grobl utrudnili naszym przejcie polami. Z wiel-

kim wysikiem pracowali nasi, aby opanowa przejcie, pragnc

jak najprdzej dosta si do nieprzyjaciela.

Rakoczy zatrzyma si midzy botami i moczarami pod

Czarnym Ostrowem. Miejsca warowniejszego — pisze Pikarski—
nie widziaem. Machowski i Winiowiecki rzucili si w pogo
20/7 i ubili znaczn liczb ciurów — a tu w nocy ksi, po-

rzuciwszy ciary, ruszy z caem wojskiem na Poskirów do

Midzyboa, aby przeszedszy Boh, poczy si z synem

Chmielnickiego, który na czele 20.000 Kozaków szed mu na

pomoc i w szóstym dniu przed katastrof by tylko 5 mil od

Midzyboa oddalony ^^).

Miasteczko midzy rzekami Bokiem a Bohem lece, std

Midzyboem nazwane, gone ogromn murowan synagog

i potnym zamkiem Sieniawskich, stao na kracu dawnego

Podola. Za zamkiem z maym kociókiem wznosi si drugi

koció na górze, poczony z zamkiem mostem z arkadami,

skd mnóstwo ludzi na wojsko siedmiogrodzkie i haniebn

kapitulacy patrzao. Hetmani zwoali rad wojenn, czy nie

zaniecha nieprzyjaciela. — ciga go koniecznie, zanim przej-

dzie Boh! — radzi i prosi Czarniecki. Wysany natychmiast

podjazd, z 200 ludzi zoony, wpad 21 7 na wozy nieprzyja-

cielskie, bez konwoju z tyu idce. Ksi spieszy na pomoc,

a dowiedziawszy si, e Potocki, Sapieha i Lubomirski nast-

puj, szykowa piechot do boju.

Wtedy Kozacy z Antonem i Niemiryczem z pola zeszli

i ksicia w obliczu nieprzyjaciela haniebnie opucili, rkom nie

wierzc — w nogi, kto najpierwej, uciek najlepiej. Za nimi

poszli Woosi 8^) i jakby dla zaskarbienia sobie wzgldów u Po-

laków, przekopali grobl, uniemoliwiajc ucieczk Wgrom,
którym jazda adnej pomocy da nie moga, majc konie stru-

dzone ^"). Chopstwo uciekajce ze wschodu woao, e si Ta-

tarzy zbliaj. Ksi, nie widzc innego sposobu ratunku,

postanowi przystpi do ukadów, chocia mia jeszcze 20.000

ludzi, a Polacy tylko 6.000 »0.

Strach ma wielkie oczy, a dugie uszy. Zgrzytajc, wygraa
pici uciekajcym, klnc po wgiersku: „Bodajcie si nigdy
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z kamstwa i zdrady nie wyleczyli, parszywe psy — niech zginie,

kto wam zaufa — wszom waszym niech si dobrze powodzi".

Ale i Wgrzy bi si nie chcieli. „Wszystko moglibymy
pokona — pisa sekretarz Rakoczego — przy naleytem poro-

zumieniu z naszymi onierzami. Ale oni, obadowani upami,
znueni marszem, zaczli wykrzykiwa i wszyscy jednomylnie

skonni byli do pokoju, choby haniebnego, pragnc powrotu

i nie mylc o obronie w obec nastpujcego nieprzyjaciela.

Nasi sprzymierzecy i towarzysze, cz Szwedów, Kozacy,

Modawianie i Woosi zachowywali si lepiej, ni my sami, ale

widzc nasze tchórzostwo, obawiali si, e nasi mogliby si
poczy z Polakami przeciwko nim i zmuszeni byli nas opuci,
gdy nasi zbuntowani nie chcieli sucha rozkazów i zdrada bya
nazbyt widoczna, a ksi — zmuszony by do haniebnego

traktatu ^T-
Zaledwie wojsko polskie po owej naradzie u hetmanów

posuno si jedn lub pó mili, nadbieg pose Rakoczego

z owiadczeniem, e ksi, opakujc wojn, podjt przeciw

najjaniejszemu królowi i Rzeczpospolitej, gotów da wszelkie

zadouczynienie, jeli Polacy pozwol.

Gdy si dowódzcy zebrali, rzek wojewoda : „Jeli nie

zmylone twoje przybycie, panie pole, niech ksi zaniecha

ucieczki i czeka naszego zblienia. Wówczas z dobytym orem
bdziemy stanowi o pokoju i o krzywdach". Rakoczy wstrzy-

ma przygotowania do pochodu, cho w rzeczy samej ani w tym
dniu ani w nastpnym nie móg opanowa tego przejcia i tak

do Bohu przyparty „musia si modli fortunie JKM., upadszy

na duchu i postradawszy wszelk nadziej pomylnej walki".

Nalega wojewoda, aby jak najspieszniej rusza na wroga.

Ale Lubomirski i Potocki obstawali za ukadem pod warunkiem,

e Rakoczy zatrzyma si w pochodzie. W tem przyby sam
kanclerz Rakoczego, Mikes, nie doczekawszy zakadników (wo-

jewodzica derpskiego i starosty mielnickiego), w orszaku 10 panów
siedmiogrodzkich i zoy owiadczenie, e przybywa celem za-

warcia pokoju.

Rozcielono przed namiotem dywany, a kanclerz rozpocz
od utyskiwa, twierdzc, e Polacy sami wzywali ksicia i wci-
gnli go w t niepotrzebn wojn.

Gdy mu Czarniecki przerwa, dajc, aby natychmiast

przystpi do rzeczy, kanclerz skoniwszy si nisko hetmanom,

rzek do niego

:
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— Co wie powszechna o twej energii i zrcznoci gosi,

JWPanie, tego dowiadczam w skutku. W imieniu mego Pana

prosz zaprzesta rozlewu krwi chrzeciaskiej i wstrzyma

pochód wojska, a najwiciej przyrzekam, e przystpimy na-

tychmiast do traktatów pokoju.

— Czycie gotowi wynagrodzi krzywdy wszystkie i obró-

cone w perzyn majtki duchowne i wieckie?
— Jak rachub? Jak miar? — zapyta.

— Zotem i krwi! — woano.
— Krwi si nie boimy, zota nie damy, jak dugo elazo

mamy przy boku.

— Mylicie — przerwa wojewoda — e nie wiemy, e
jestecie w ostatniem konaniu! Jeli nie macie chci wynagro-

dzi zupenie wszystkich krzywd Królewstwa, nam si burzy

krew w yach, chcemy j przela za najjaniejszego Króla

naszego, za nasze zniszczone mienie. I ty — zakrzykn, za-

ciskajc otwart rk — i twój pan w rku naszego króla! —
To mówic, mimo napomnie hetmanów, skoczy do konia i przy

odgosie trb ruszy na stojcy opodal oddzia Kemenyego.

Pospieszy za nim Poubiski z 40 chorgwiami litewskiemi.

Utyskiwano, e hetman pozwala uderzy trbom swoim bez roz-

kazu, przeto wysa za wojewod, dajc sprawy z takiego

postpowania. Odebra odpowied, e serce i obyczaj nakazuje

prowadzi spieszcych do boju, bojaliwi niech si trzymaj

znaków hetmaskich. Jako popdzi kusem i szykiem szwedz-

kim. Kiedy ju mia uderzy na 4.000 Wgrów, stojcych w od-

wodzie, dopdzi go póumary ze strachu Mikes i baga, aby

si zatrzyma, ofiarujc podpisa wszystkie warunki, jakie Po-

lacy podadz.

Wojewoda nie wierzy, obawia si, e zechc uj w nocy.

Gdy mu hetmani przysali rozkaz, aby nie rozpoczyna

bitwy bez ich zezwolenia i przed ich przybyciem, protestowa

si przed wojskiem, e nie bdzie winien, jeeli umknie nie-

przyjaciel cigany po takich bezdroach, ze strat tylu koni,

a z takiem niebezpieczestwem i szkod dla Rzeczpospolitej

na przyszo, z rk wypuszczony. Ale gdy Kemeny przez nie-

jakiego Druszkiewicza prosi, aby si zatrzyma i przekona, e
nie myl ucieka za Boh, wysa starego rotmistrza Stpkow-
skiego na zwiady i dawszy Rakoczemu dwugodzinny termin

do podpisania ugody, wróci do hetmanów, gdzie ukadano wa-

runki kapitulacyi. Wojewoda przedoy swoje: eby Rakoczy
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jako winny przeprosi króla polskiego uroczystem poselstwem,

a oraz króla wgierskiego i sutana, eby zapaci 4 miliony,

wyda wszystkie upy i wynagrodzi wszystkie straty, a zwaszcza
kocioom — eby odda dziaa, przybory wojenne i wszystkie

chorgwie, eby zerwa przyja z nieprzyjaciómi Rzeczpospo-

litej, a czasu potrzeby utrzymywa wojsko na jej usugi, eby
wyda wszystkich jeców i wszystkich zdrajców, a jeli wie

o obywatelach albo senatorach polskich, którzyby byli sprawca-

mi tej wojny, ma ich wymieni i listy ich przedoy.
„Wolimy raczej walczy, ni da si przebaga za tyle

niewinnej krwi przez was wylanej", woali onierze.

„Jeli nas zmusicie, odrzek Mikes, i my walczy bdziemy.
Gdyby ksi by winiem tatarskim, nie wicej kosztowaby
go okup". Wylicza dochody Siedmiogrodu i mówi, e byliby

gotowi zapaci 10 milionów, gdyby tyle posiadali. Popar go

Lubomirski i po dugich rozprawach uoono 22/7 w obozie

pod Czarnym Ostrowem nastpujce warunki

:

„Aby pragnienie nasze uczciwego pokoju, wieczystego so-

juszu i odnowienia przyjani obu narodów doszo do skutku,

ksi wyle uroczyste poselstwo do obraonego króla, zerwie

zwizki z nieprzyjaciómi Rzeczpospolitej, nie podniesie rki
przeciw naszym sprzymierzecom, a w razie potrzeby pospieszy

nam z pomoc, czego i od króla wzajemnie oczekiwa moe.
Do Krymu wyle posów i stara si bdzie uj hana, wezyra

i przedniejszych Tatarów przystojn ludzkoci (generosa hu-

manitate). Wyda Kraków i Brze. Zaogi zostan bezpiecznie

odprowadzone do granic siedmiogrodzkich, przedtem jednak

Wirtz opuci Kraków, konwojowany na granic, gdzie zechce.

Ksi oddali wszystkich zdrajców, którzy w czasie wojny stanli

po jego stronie, jeli im król nie przebaczy. Wyliczy 1,200.000 z.

na od dla wojska, wypuci jeców i wróci z armi swoj drog,

która zdaniem jego i generaów polskich bdzie najodpowiedniej-

sza, konwojowany oddziaem wojska polskiego w myl zawar-

tego sojuszu. Komisarze naznaczeni przez ksicia i przez gene-

raów wojska królewskiego zaprzysign powysze pakta, a ksi
wyda ze swej strony osobno rewersa, e dopeni wszystkich

warunków ^0"-

Natomiast regimentarze polscy, Potocki, Lubomirski, Czar-

niecki i Winiowiecki zarczyli, e król i Rzeczpospolita ukad
ten zatwiedzi, a oni nie bd szkodzili wojsku Rakoczego, ale

naznacz komisarzów, którzy z oddziaem jazdy Sapiehy ksicia
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bezpiecznie do granicy odprowadz. Zapewnili bezpiecze-

stwo i ywno powracajcym zaogom, a gdy ksi zoy
umówion sum, wtedy wieczna amnestya wszystkicti krzywd
wyrzdzonyci, pokój i zgoda i wzajemna przyja smutn
przeszo pokryje.

Nastpnego dnia w niedziel 22/7 wrczy Kemeny doku-

ment ze stypulacyami do potwierdzenia, a 23/7 obie strony

zaprzysigy wieczysty pokój ^^).

„Ja pierwszy — pisze Pikarski — przez pana Pegri, który

by zakadnikiem u wojewody, doniosem do obozu Rakoczego

o zawartym pokoju na wy wymienionych warunkach. Przyjli

t wiadomo z tak radoci, e mi w imieniu ksicia ofiaro-

wali wybornego konia. Kiedy to pisz, wracaj nasi z odebran
od Rakoczego przysig. Namawiam wojewod, aby jutro z het-

manami odwiedzi Rakoczego, ale powiada, e „nie moe znie
widoku tego podpalacza, chocia si wyprzysig nieprzyjani".

Nie czekajc powrotu hetmanów, ruszy ze swoimi ludmi
do Krakowa, aby zawiadomi króla o skoczonej wojnie. Pra-

gn wysiec Kozaków, ale ci, zasoniwszy si obozem Rakoczego,

haniebnie uciekli, majc w pamici klsk, jak ponieli, zasa-

niajc odwrót ksicia pod Magierowem.

Kiedy Czarniecki stan pod Lwowem, ponury smutek

zalega miasto : ludzie walczyli z zaraz i mierci. W kadym
niemal domu zapalano gromnic, dzie i noc pogrzeby. W cza-

sie powrotu Rakoczego mieszczanie sposobili si do obrony.

Kto mia jakie kosztownoci, zamurowa; po wszystkich basztach

i wieach stra odprawiano, kiedy Czarniecki pod Magierowem
i ókwi gromi i odpdza nieprzyjaciela ^*').

Teraz na wie o porace wrogów pod Midzyboem uczu-

cie ulgi spyno na mieszkaców, którzy z uniesieniem przyj-

mowali swego wojewod i obroc jako ojca ojczyzny, skadajc
mu hod niemal królewskiej czci ^')'

Czarniecki móg by dumnym ze stolicy swego województwa,

która postpowaniem swojem w czasie najazdu Rakoczego za-

suya — jak pisa — „na niemierteln u wieków potomnych
saw".

Nietylko wielkie rody maj sawnych przodków, wieccych
potomkom swoim przykadem. Maj takich przodków i miasta,

które rozumem, staoci i mstwem, krwi, elazem i mieniem
zoyy dowody mioci i wiernoci ojczynie.
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„Po zaprzysieniu paktów wojsko siedmiogrodzkie 24/7

lekko, z jukami tylko, jako kto móg, tabor wszystek i armaty

straciwszy, rodkiem midzy wojskiem koronnem na dwie party

e

rozdzielonem, cichusieko z pochylonymi sztandarami bez mu-
zyki i bbnów ku Winiowczykowi, w odlegoci 5 mil od wojska

naszego odeszo ^s)". Ksi, w karecie z hetmanami siedzc, po-

ufale rozmawia, skarc si na swoich sprzymierzeców, a prze-

dewszystkiem na lisk wiar Kozaków, a chcc si stawi
w sowie, wysa z miejsca rozkaz do Bethlena, aby Kraków
wyda królowi polskiemu ^^). „Tego wieczora przychodzi mu-
sztuuk od samego hana, e w 100.000 ordy, najdalej w trzecim

albo drugim dniu w posiku przeciw Wgrom stawi si, a tym-

czasem da, aby z nimi nie wchodzi w adne traktaty. Gdy
mu powiedziano, e ju z Wgrami poprzysione pakta, goniec

nie czekajc dnia, odjecha i doniós hanowi, e wgierskie

wojsko o kilka dni od polskiego stoi i ku Lwowu przebiera

si bdzie. Markotno to byo sucha hanowi i zaraz na ca noc

mimo wojska koronnego ku Winiowczykowi leci ^oo)*.

T3'^mczasem Lubomirski, zabrawszy zakadników, Stefana

Apaffiego i Jerzego Gyeroffiego, wezwa do siebie Grondskiego

i powiedzia, e gdyby si ksi dwa dni zatrzyma, toby go

byli Tatarzy, którzy s w pobliu, tak cisnli, eby noga nie

usza. - „Puszczamy go — mówi — bo skarb królewski tak

wyczerpany, e nie mamy rodków zapacenia wojsku, ale oba-

wiamy si, czy ksi wypaci obiecan sum. Dlatego zaklinam

ci na wszystkie witoci, aby mi szczerze powiedzia, czego

si mamy spodziewa. Nie bdziesz wiecznie bawi przy nim

i wraca ci do ojczyzny, do swoich". — „Co ksi w duszy

knuje — odrzek Grondski — to jedynie P. Bogu wiadomo; czy

raa z czego zapaci, to WXM. lepiej ni ja wiedzie moe. Nie

mona wtpi, e si bdzie móg z obietnicy uici, jeli zechce.

Da zakadnika krewnego swego, który rodzon siostr ksinej
matki ma za on i drugiego zakadnika wielkiego rodu".

Dowiedziawszy si, e Apaffi jest krewnym ksicia, mar-

szaek uspokojony wysa do ksicia z przestrog, aby bez

zwoki wraca do Siedmiogrodu, dziaa, ciary i ludzi sabszych

w obozie polskim z komisarzami swymi zostawi, którzy z ko-

misarzami polskimi wszystko otaksuj i ze sumy obiecanej

odpisz. Gdy Tatarzy nadejd i zadaj wydania tych, którzy

w obozie polskim pozostan, to im si powie, e ich ksi na

mocy ukadu na sub króla pozostawi; gdyby za ich nie
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nie mona byo obroni, to lepiej bdzie odda t garstk onierzy
ordzie, bo gdy ksi wróci do kraju, atwo znajdzie rodki

wykupienia ich z niewoli.

„Nie tacy Tatarzy straszni — odrzek ksi — jak sdz
panowie Polacy. Mamy wiadomo od Szebesiego, e ich nie

moe by wicej nad 24.000, a z tymi si spróbujemy, niech

tylko panowie Polacy odejd". A kanclerz doda: „Jak dugo
mamy przy boku szable, nikt nas nie namówi, ebymy si
zlkli, nie ujrzawszy nawet nieprzyjaciela. Niech tylko panowie

Polacy ustpi i duej si o nas nie troszcz, nasza rzecz walczy
z Tatarami". Zaczem nazajutrz rano hetmani gotowali si w drog
ku Woyniowi, a ksi do swej ojczyzny. Ale zaledwie jeden

dzie drogi odoy, nadbieg pod wieczór goniec marszaka,

e po odejciu ksicia w poudnie zbliya si czata tatarska

do polskiego obozu, a widzc, e ksi odszed, natychmiast

wrócia. Marszaek zapewnia, e w oddaleniu jednego dnia

marszu stoi han z takiem wojskiem, jakiego jeszcze w Polsce

nie widziano ^"0 i napomina, e jeeli ksi dotychczas za-

niedba uprowadzi swoje wojsko, niechby si przynajmniej sam
ratowa, choby z najmniejszym, byle przebranym orszakiem.

Ksi zmieszany nie wiedzia, co robi. Dwaj Polacy,

Silnicki i Niezabitowski, zostawieni przy konwoju, wysani da-

wniej do niego w poselstwie ze Lwowa, których dobrodziejstwami

zniewoli i którym zawierza, radzili mu, aby bez zwoki ucho-

dzi, nie powiadajc nikomu, boby zaraz w obozie powstao
zamieszanie i wszyscy by si rozbiegli; zaczem ksi z brzaskiem

dnia opuci obóz, wziwszy z sob 500 ludzi, ale zaledwie

mil ujecha, przyniesiono mu wiadomo, e silny oddzia ta-

tarski podstpi pod obóz i zabrawszy jeców, wróci.

Obawiajc si pocigu ordy, jakby arem sonecznym tra-

fiony, spi konia ostrogami i pdzi febr trapiony ^^^) a do

Tarnopola. Tu si dowiedzia, e konie obcione jego mieniem
nie mogc i dalej, mil pod Tarnopolem stany. Prosi wic
swoich towarzyszów, aby mu te konie ze skrzyniami ratowali,

ale wszyscy si bali nie tylko Tatarów, ale i Polaków, którzy

po drodze Wgrów w maej liczbie spotykanych upili i mordo-

wali. Podj si tego Grondski i sprowadzi konie w nocy do

Zborowa, gdzie ksi nocowa. Tam si dowiedzia tene
Grondski od Mikesa, e Rakoczy zamierza uchodzi do Lwowa.
Przedstawia? ksiciu, e miasto Lwów, wiedzc o zawartym
traktacie, przyjmie go chtnie, ale komendant nie wypuci go

Wojna Brandenburska. 12
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bez zezwolenia króla, co zabierze nie mao czasu — a nie wie-

dzie, czy król, senatorowie, Hatzfeld i Jezuici, bez których si
nie obejdzie, zgodz si na wypuszczenie ksicia, który sam
da od hetmanów, aby traktat zawarty by ratyfikowany przez

króla i Rzeczpospolit, bo hetmani nie mieli penomocnictwa
do zawierania pokoju, a w traktacie nie ma wzmianki, eby
Polacy byli obowizani da ksiciu schronienie we Lwowie,
wypuci go kiedy zechce i walczy o niego z Tatarami. Gdyby
za Tatarzy dowiedzieli si o jego pobycie we Lwowie i za-
dali jego wydania, groc, e spal przedmiecia i wyludni
ca okolic, obawia si mona, e miasto okupi si wydaniem
ksicia.

Ksi porwa si z oa i natychmiast, nie mówic nikomu,

w poowie nocy wyjecha i wieczorem stan pod Stryjem. Na-

zajutrz tylko dwie mile do Skolego si posun, czekajc na

swoich towarzyszów. Wojewoda bezki, który by starost stryj

-

skim, kaza cign zaogi, strzegce przej do Wgier i spro-

wadzi ludzi, którzy ksicia a do Hideg-Patak prowadzili ^^^).

Po szeciu miesicach wróci w pierwszych dniach sierpnia

do ojczystego kraju, gdzie go nowe klski czekay. Straci

wszystko, zby zaledwie cae zostay i"^). Chopi w polu patrzali

na umykajcy orszak, kiwali gowami pytajc, gdzie wielkie

wojsko, gdzie panowie i szlachta, gdzie wozy i dziaa, które

ksi w zimie wyprowadzi. Ziemia mu si chwiaa pod sto-

pami ze wstydu, e go nosi. Ludzie, którzy wyszli z powitaniem,

przemówi do nie mieli, widzia w ich oczach zdziwienie,

widzia niemy wyrzut, widzia strach i przeraenie . . . umkn
dalej klnc cay wiat i siebie. Jecha jak na wasny pogrzeb;

jk dzwonów wita go przeklestwem. Kraj jego, niedawno tak

ludny, bogaty i wesoy, czeka na, jak — katafalk.

Co zamierza, nie wiadomo. Na razie chcia ratowa wojsko

pod Skaatem. Jana Kazimierza prosi o przepustki dla zaogi

krakowskiej ^^^). Chmielnickiego zapewnia, e dochowa sojuszu,

mimo e go Kozacy haniebnie opucili i postpowaniem swojem

zmusili do transakcyi z Polakami ^<*''). Robi nowe zacigi — ko-

biety woay, aby im odda mów, ojców, synów, których

w Polsce zostawi ^°'').

Obawy kobiet nie byy ponne. Zaledwie opuci obóz pod

Skaatem ^°^), pojawiy si pierwsze zastpy Tatarów pod wodz
Nardan agi, które ze strasznym wrzaskiem, jak zgodniae wilki,
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nastpoway na uchodzcy za wojskiem polskiem tabor wgierski,

w nadziei, e dostan ksicia.

Nie chcieli nic wiedzie o zawartym bez ich wiedzy

i wbrew ich woli traktacie, nie chcieli sucha przedstawie

hetmanów ^^^). Wreszcie pod Winiowczykiem ^^''), kazawszy

ustpi Polakom, oskrzydlili Wgrów.
Kemeny broni si rozpaczliwie, ale gdy rce opaday,

widzc, e nawale nie sprosta, zgodzi si na propozycye ordy

i wyruszy w towarzystwie kilku pukowników do namiotów

tatarskich celem przeprowadzenia ukadu. Tymczasem 2.000

Semenów wypadszy z taboru poczyo si z ord, zostawiajc

otwart drog do taboru ^^^). Mimo tej zdrady Wgrzy, pozba-

wieni wodzów, odpierali mnie nieprzyjaciela, ale na drugi

dzie, straciwszy ducha, rzucili si w popochu do ucieczki.

Zgino w tej bitwie blisko 7.000 Tatarów, 500 Wgrów zostao

na placu, 8.600 ucieko, 11.000 wraz z caym taborem dostao

si w rce tatarskie ^^^). „Szczcie, e si tak obowili, bo

w przeciwnym razie i naszemu wojsku grozio niebezpieczestwo,

które zndznione bdc, wieym Tatarom w wielkiej potdze
bdcym, ledwieby wydoao ^^^)''.

„Panie — skary si Kemeny Lubomirskiemu, który go od-

wiedza w tatarskim obozie— jam cie czowieka, trup chodzcy";

ale grozi, e gdy wyjdzie z niewoli, wypdzi Rakoczego "*).

Nazajutrz po tej klsce Siedmiogrodzian odebra han roz-

kaz sutaski, aby zaraz wraca do domu. Byby to uczyni

i bez rozkazu, bo si dowiedzia, e Chmielnicki wysa Zapo-

roców i Doców do Krymu "5), a przytem pragn Wgrów
i jasyr, który zabra po drodze na Ukrainie, odprowadzi.

Zreszt nie mia ju adnego zajcia, bo mu hospodar wooski
zapaci 100.000 talarów okupu ^^*'). Gdy wyrusza z Krymu,

da, aby król posa hetmana z wojskiem pod Kamieniec ^^'^),

a zabrawszy w jasyr wojsko Rakoczego, wzywa hetmana na

Ukrain i dawa mu 4-tygodniowy termin, aby koczy Chmiel-

nickiego, ale za hospodarem wooskim si wstawia, majc jakie

narady z pasz Sylistryi, który mu umylnie zajeda drog ^^^)-

Hetman nie mia z czem ruszy pod Kamieniec, da od króla

piechoty, armat i municyi; obawia si, szczup potg majc,
„eby na nas niespodzianie nastpowa nie chciaa orda, która

si potnie wybiera na t wojn ^^^y.

„Zaprawd, ciki to by paroksyzm, który razem z naj-

straszniejsz zaraz dotkn nasz kraj — pisze siedmiogrodzki

12*
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kronikarz— a nadto dostarczy obfitego materyau do licznych

klsk w Siedmiogrodzie".

Gdy si wie o tern nieszczciu, z pocztku tajona przed

ksiciem, rozesza, strasznym alem napenia dusze wszystkich

mieszkaców. Cay kraj pokry si aob. „Wszdzie jki, na-

rzekania, przeklestwa i groby..."

Ksi, jakby go kto obuchem w gow, utraci zmysy.

Mówiono, e zapad w mierteln chorob i lada chwila ocze-

kiwano jego zgonu ^^^).

By moe, e ta miertelna choroba bya zmylona, aby

go ochroni przed wzburzon ludnoci, bo wnet przyszed do

siebie i na dzie 3/9 zwoa sejm do Szamos-Ujiiar. Tam oskara
Kemenyego i zwala na niego ca win, da wykupienia ja-

syru i umówienia obrony przeciw Turkom. Doby szabli na

synów Kemenyego, którzy w obronie ojca stanli. Sejm roz-

szed si, nie powziwszy adnej uchway. Ksi nie znalaz

poparcia; radzono mu, aby swoim majtkiem wykupi jeców,

bo kraj ze szcztem zniszczony ^^^).

W tych warunkach Rakoczy nie by w stanie posa do

Polski 400.000 talarów (1,200.000 z.), stypulowanych traktatem

w Midzybou. Twierdzi, e hetmani zerwali umow, gdy
opucili jego wojsko; nasi za przez posów autentycznymi do-

kumentami dowodzili, e nigdy nie zarczali ksiciu bezpie-

czestwa od Tatarów, i choby nawet chcieli broni Siedmio-

grodzian, byli za sabi w obec przewagi ordy.

Pisa do niego hetman kor. 17/8 „z kondolency z powodu

zguby wojska, e sami swojej klski przyczyn, czci przez

zwok, czci przez omieszkanie wysania posów do hana, ja-

kom yczy, znoszc jednak wszelak win i podejrzenie o nas^^^)".

Ksi wypat odracza, a gdy Polacy owiadczyli, e
majc wzgld na nieszczcie Siedmiogrodzian, zadowol si
poow sumy, obieca wysa posów w tej sprawie, ale i tego

nie dopeni ^^s)
i zakadników nie odebra ^^*).

Prosi 21/10 króla szwedzkiego, aby mu pomóg zapaci
Polakom i wykupi onierzy, jczcych w niewoli tatarskiej ^^°)y

a w dwa tygodnie póniej baga go i zaklina, aby si zaj
jego losem, bo Turcy i Tatarzy zmuszaj go do opuszczenia

kraju ^2^. Chmielnickiego zapewnia, e dochowa sojuszu ^-^).

Najwiksze niebezpieczestwo grozio mu ze strony Porty

ottomaskiej, t. j. destytucya, której si obawia i która nieba-

wem nastpia.
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Turcya obawiaa si królowania Rakoczego, eby nie utra-

ci Siedmiogrodu, Multan i Wooszczyzny. Nie ciciaa mie
w ssiedztwie Szweda, ani Moskwy. Tak Turcy jak Tatarzy

obawiali si absolutne] monarchii w Polsce, wolna Rzeczpospo-

lita bya dla nich wygodniejsza. Istniaa stara przepowiednia,

e kiedy pastwo ottomaskie obalone zostanie przez ludzi

z jasnymi wosami ^^^).

Porta zakazaa Rakoczemu i hospodarom czy si ze

Szwedami i miesza si w spraw polsk, mimo e ksi
wszelkiemi sposobami i obietnicami stara si otrzyma pozwo-

lenie ^^9)^ Sutan odpowiedzia: — jak pisa han do króla —
„gdy jedn nog ruszysz na granic Polski, bd ci znosi ^^o)".

Otrzymawszy wiadomo, e ksi nieposuszny, wysa posa,

aby zbada na miejscu spraw, a za posem trzech czauszów

do Rakoczego i hospodarów z rozkazem, aby wracali, groc
wysaniem armii ^-^0

5 a gdy han doniós, e hospodarowie i pa-

tryarcha carogrodzki zostaj w porozumieniu z Moskw, powie-

szono patryarch wród miasta, a ciao do morza wrzucono,

cho Grecy za przyzwoity pogrzeb znaczny podarunek wezy-

rowi ofiarowali ^^z).

Tymczasem przyby do Carogrodu pose szwedzki Klau-

dyusz Ralamb a Qualen ^^^), wraz z posami Rakoczego i Chmiel-

nickiego.

Kozacy dopuszczeni pierwsi na audyency 22/5 owiadczyli,

e adnej sprawy nie maj ze Szwedem ani z Rakoczym, po-

niewa postanowili pozostawa pod protekcy tureck i w przyjani

z Tatarami. Mówili, e cesarz i król polski przysali do Chmiel-

nickiego, aby go do ligi i wojny z Turcy nakoni, ale hetman

posów uwizi i gotów gowy ich przysa do Carogrodu.

Siedmiogrodzcy posowie zapewniali, e ksi, poczywszy
si ze Szwedami, jedynie dobro Porty mia na wzgldzie, bo

inaczej car byby zabra ca Polsk i Turcy najecha, majc
porozumienie z czterema patryarchami greckimi. Antyochejski by
niedawno w Moskwie, prosi o pomoc celem wyzwolenia Grecyi

i zarcza, e Multany, Woosza, Bonia, Albania, Tracya, Mace-

donia natychmiast powstan, gdy wojsko moskiewskie nadejdzie.

Dawali w imieniu Rakoczego 40.000 talarów rocznego haraczu

i to zaraz za trzy lata naprzód 120.000, jeli im Porta pomocy
udzieli, a przynajmniej przeszkadza nie bdzie. Obiecywali

nawet 60.000 dukatów, gdy ksi Królestwem Polskiem za-

wadnie 134). Muftiemu ofiarowali 100 dukatów, ale nie chcia
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przyj i radzi, eby ksi wraca, bo go sutan ukarze.

Wezyrowi dali 2.000 talarów, a innym po 500.

Pose szwedzki butnie wystpowa, ale gdy w obec prze-

chodzcego wezyra powsta nie chcia, porwali go czausze nagle

za ramiona i gwatem na nogi postawili. Chlubi si zwy-

cistwami swego pana. Oskara Tatarów i Moskali, e zaczepili

Szwecy, i wzywa Porte do zwizku przeciw Moskwie i kato-

likom, których gowa mnich, mieszka w Rzymie, zowie si
papieem, a wyznawcy czcz go jak Boga. Papieed jedy-

nie do tego, aby innowierców, a mianowicie sutana i Szwedów

zgnbi i na swoj stron przecign. Dlatego Szwecya pro-

wadzia dugie lata wojn z Niemcami i odniosa wiele zwycistw,

a obecny król or przeciw Polsce tak szczliwie obróci, e
przeraeni Polacy koron Niemcom ofiarowali, ale ci j ze

strachu przed Szwedami odrzucili. — Prosi, aby sutan rozkaza

hanowi ruszy wraz z królem przeciw Moskwie ^^^). Car si
wprawdzie religi od papistów róni, wszake z nimi trzyma,

bo sutana i jego pastwo zniszczy pragnie i dlatego tytu

cesarza przybiera, Stambu sw stolic mieni, a pastwo
greckie i Greków, majcych z nim ten sam obrzdek, z pod

wadzy sutaskiej wyzwoli zamierza. Niedawno Moskal po-

selstwo do Persyi i do Wenecyi wyprawi, aby te kraje przeciw

Turcyi podburzy. Z tych powodów naley potg szwedzk
i otomask skojarzy, Rakoczy za jako poddany turecki

a sprzymierzeniec Szwecyi, bdzie tego zwizku wybornym
cznikiem ^^^).

Wezyr odpowiedzia, e Polacy s dawnymi przyjaciómi

Turcyi i niczem jej nie obrazili, a szwedzka przyja wiea,
teraz dopiero si rodzi, a dla nowej przyjani nie porzuca si

starej. Zreszt, w czem mona, bdzie si stara dogodzi kró-

lowi szwedzkiemu. Rakoczego zamiary mogaby Porta uwzgl-

dni, gdyby nie to, e e wojska tureckie ju gotowe dla króla

polskiego. Radzi królowi, eby si pogodzi z Polsk ^^0- Od-

powiedzi pisemnej nie da Szwedom i Siedmiogrodzianom i kaza

im si zatrzyma, nadeszo bowiem doniesienie o klsce Rako-

czego pod Jarosawiem, i e nowy penomocny pose szwedzki

Welling "^) jest w drodze.

Spraw Rakoczego wezyr, odjedajc do Helespontu, kajma-

kanowi poruczy. Ten mówi, e gdyby Rakoczy wczenie uwiado-

mi Porte o swoich zamiarach, otrzymaby by chtnie zezwolenie.

Zgrzeszy, e tak wany krok podj, nie ogldajc si na sutana.
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Pose francuski de la Haye, zamiast pomocy, przestrzega

Turków, aby si strzegli Szwedów, którzy gdzie otwór na palec,

zaraz caem ciaem wej pragn. Polsk ju zgnietli, a gdy j
zajm, przyjdzie im ochota ruszy na Wooszczyzn i Multany

i przej Dunaj. Polacy wygodniejsi dla Turków ssiedzi i ko-

rzystniej dla Turcyi wypdzi Szwedów z Polski ^^^).

Ale wnet stosunki si zmieniy. Wezyr otrzymawszy prze-

sadzone wieci o powodzeniu Rakoczego i w nadziei, e ksi
owadnie Rzeczpospolit i bdzie paci haracz z Polski, rozka-

za szwedzkich posów odprawi, a siedmiogrodzkim owiadczy
6/8, e sutan na instancy Karola Gustawa przebacza na ten

raz Rakoczemu, byle miao podjt wojn koczy i tak j
prowadzi, eby bya warta zachodu, poniewa Szwed, Bran-

denburczyk. Moskal i Kozacy ju najlepsze czci Polski zajli.

Hanowi kaza wraca do Krymu. Han otrzyma rozkaz nazajutrz

po zagarniciu Siedmiogrodzian pod Winiowczykiem, Rakoczy

nie dowiedzia si o pozwoleniu Porty na wypraw do Polski.

Zawistny los zadrwi z niego okrutnie.

W Konstantynopolu naznaczono ju posom dzie odprawy

i poegnania sutana — kiedy nadesza od hana wiadomo 17/8

o pogromie Rakoczego pod Midzyboem. Przyjto j z wielk
radoci. Biy dziaa w miecie i na flocie, a nawet trzem fran-

cuskim okrtom kazano uderzy na tryumf ^^^). Wic zaraz

posów siedmiogrodzkich Franciszka Tordaja, Stefana Tessaja

i Jana Harsanyego wtrcono do wizienia z powodu niezapa-

conego haraczu i uwizienia w Siedmiogrodzie Jaskólskiego,

posa polskiego, wysanego do sutana. Posowie szwedzcy, jako

podejrzani, obawiajc si tego samego losu, ofiarowali wezyrowi

500 dukatów, ale przez trzy tygodnie w swojej kwaterze odcici

od reszty wiata do kajmakana przystpu nie mieli, co byo
tem uciliwszem dla nich, e si ju byli wystarali o rozkaz

dla hana, aby natychmiast wraca do Krymu.

Zwlekano ich odpraw przez trzy miesice, a gdy znie-

cierpliwieni bez poegnania odjeda chcieli, kaza im kajmakan

powiedzie, e gowy zostawi. Dopiero 8/2 1658 przybyli do

Adryanopola do wezyra, który ich do rki sutana nie dopuci
i odprawi z pismem, e zostali askawie przyjci, ale e post-

powanie króla nie byo w zgodzie z jego owiadczeniami, po-

niewa z Rakoczym, lennikiem Porty, sojusz zawar i jego

faszom ucha uyczy; w czasie za pobytu jego posów takie

zmiany zaszy, e Porta wiedzie nie moe, czego si po królu
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szwedzkim spodziewa. Sutan pragnie z nim przyjani, a jeli

jacy posowie przybd i Porta bdzie pewna, co sobie moe po

nim obiecywa, bdzie si go staraa we wszyskiem zadowoli.

Na Jaskólskiego, który wysany przed najazdem Rako-

czego ^*2) i wiziony w Siedmiogrodzie za spraw matki ksicia,

przyby do Carogrodu z instrukcy nie na czasie ^^^\ nie zwra-

caa Porta uwagi. Dopiero gdy przysza wiadomo o klsce

Rakoczego, „bardzo si cieszy cesarz — pisa Jaskólski —
i insi nam przychylni, których jednak niewielu mamy, bo krom

wezyra i muftego, wszystkich zoto, którem tam mocno nadra-

biano, od przyjani polskiej odcigno. Atoli teraz, za t nowin,

ci nasi nieprzyjaciele zaczli zmienia swój afekt, z nieprzyjació

pokazuj si by przyjaciómi, winszuj zwycistwa i o przy-

chylnoci swej zapewniaj, lubo to przedtem Polska u nich

bya na targu, z której haraczu nieprzyjaciele nasi naprzód

40.000, a potem 60.000 talarów postpowaH ^^O".

Jaskólski otrzyma przyrzeczenie, e Rakoczy zostanie

ukarany ^*^); jako zosta zoony z tronu siedmiogrodzkiego,

a Franciszek Rhedey ksiciem mianowany.

Mona si domyle, z jak radoci przyjto wiadomo
o pogromie Rakoczego w Polsce, w Moskwie, w Wiedniu

i w Rzymie ^**^). Kurfirst straci ochot do dalszej przyjani ze

Szwedami, Chmielnicki na wie o zajciach pod Midzyboem
raony apopleksy, skona.
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MIER CHMIELNICKIEGO.

W ostatnim roku swego ycia sta Chmielnicki na szczycie

powodzenia, na wysokiej górze dumy i potgi. Szczcie mu
suyo: najmielsze jego zamiary i plany bliskie byy urze-

czywistnienia.

Zawarszy sojusz z Rakoczym, zapewnia sobie posiadanie

caej Rusi Czerwonej po Wis, gdziekolwiek wiara ruska istniaa

i jzyk ruski si utrzyma. Skarc si na ucisk cerkwi greckiej

na Litwie O, pisa si ju panem Biaej Rusi, mohilewski, ho-

melski, kryczewski, borysowski powiat zagarn; wzi pod

protekcy Ksistwo Suckie na proby Bogusawa Radziwia -)>

a powiaty piski, mozyrski, turowski na mocy ukadu z tam-

tejsz szlacht ^). W ten sposób cae niemal Polesie miao si
dosta w rce kozackie, jako cznik z Ksistwem Suckiem
i Bia Rusi, któr Chmielnicki zawadn zamierza.

Ufny w szczcie i siy swoje, Moskwy i Tatarów si nie

obawia. Wyprawi poselstwo do Konstantynopola z owiadcze-

niem wiernego poddastwa. Han, zaleny od Porty, bez jej woli

i pozwolenia zaczepi go nie mia; car zajty by wojn ze

Szwecy. By moe, jak sdzi Bucyski, e hetman nosi si
z myl federacyi z Siedmiogrodem i hospodarami ^). Wówczas
wszyscy byliby lennikami sutana i Rakoczy, jako król polski

i hetman kozacki i han tatarski.

Z Krymem na udry szed, za nic Tatarów majc. Hospo-

darowi, który si obawia hana, posa 1.000 Kozaków do boku
i pisa: „byle zima ustpia, zagram ja Tatarom w dudy^)".

Po caym obszarze wielkiego kozackiego pastwa roznosili

gocy listy i rozkazy hetmana, który w czasie najazdu Rako-
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czego nietylko swoj wadz rozszerzy i ugruntowa, ale dzie-

dzicznie na syna przenie postanowi.

Wszdzie mu si powodzio, móg si szczliwym nazwa
i przy zachodzie soca spoglda z zaufaniem w przyszo
dziea swego ycia — tymczasem, jakby rk odwróci, jedna

wiadomo o klsce Rakoczego pod Midzyboem rozbia garnek

szczcia i powalia trupem hetmana i przyszo pastwa ko-

zackiego. — —
Sojusz z Rakoczym by krokiem przeomowym. Aby go

uprawni i pocign za sob wojsko i czer w razie otwartego

zerwania z Moskw, Chmielnicki „orlim czy smoczym w by-

stroci pozorem" chwyci si Komisyi Wileskiej, chocia j
zawarty traktat z Rakoczym poprzedzi.

„Wrócili — opowiada ojciec pisarza — posowie kozaccy,

wysani na rozkaz cara na Komisy Wilesk, i rzuciwszy si
do nóg hetmana, ze zami w oczach mówili: „Teraz ju wojsko

zaporoskie zgino i nie ma z nikd pomocy, ani gdzie gowy
pooy*. A gdy ich hetman i pukownicy pytali, jakie warunki

midzy carem a Polakami stany, odrzekli, e nie wiedz, bo

z nimi posowie carscy nie mówili i do namiotu posiedze nie

pucili, ani nawet zbliy si tam nie pozwolili i jak psów od

cerkwi ich odganiali ; ale Lachy im pod sumieniem powiadali,

e ukad stan na podstawie polanowskiego traktatu i wojsko

zaporoskie wraz z ca Ma Rusi pozostanie pod wadz króla,

a jeli posuszestwa odmówi, to ich car zmusi i wojsko na

nich pole «).

„Struchleli na t wie pukownicy, a hetman, jak szalony,

zawoa: „„Nie kopoczcie si, ja na to poradz. Trzeba nam
porzuci rk carsk, bdziemy, gdzie zwierzchni Wadyka roz-

kae, jeli nie pod chrzeciaskim prawosawnym, to choby
pod bisurmaskim*"*. I zaraz zwoa sejm, pukowników, asau-

ów i setników i postanowili si broni. A pisarz, syn mój —
mówi stary Ostafi Wyhowski — na klczkach prosi hetmana,

aby tak zapalczywie nie dziaa, cara zapyta, na przysig pa-

mita. Ale hetman nie chcia by pod carsk rk i wysa
Antona z wojskiem na pomoc Rakoczemu, a umówi si tak,

aby grody po Wis, gdzie yli ruscy i cerkwie byy, do Ko-

zaków naleay. A hetman na dobre oszala i w bolach na

wszystkich sierdzi si, e lepiej nie y, eby go nie widzie,

albo ucieka; a syn mój mówi do mnie, e na hetmana niego-

dziwo i nieprawd nikoimi mierami ugodit ne moczno, i gdyby
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nie ty i matka, jubym dawno uciek od niego w cudze kraje')".

A pukownik Anton powiedzia elibuskiemu, dworzaninowi cara,

e on Anton i dwóch pukowników myleli donie carowi, co

na radzie zapado, ale si bali hetmana, „Wse de wstrieszno

getmanu goworit my ne mieli, a kto de i molwil i tot iw
ne byl «)«.

Chcc zrozumie postpowanie Chmielnickiego w ostat-

nim roku jego ycia, wypadnie sign do relacyi posów cudzo-

ziemskich, którzy w tym czasie bawili w Czechrynie, w tem

tajemniczem miejscu, skd rzadko kiedy jaka prawdziwa i do-

kadna wiadomo na zewntrz przedrze si moga — z tej

kwatery penej krtych cieek, gwatu, kamstwa i obudy,

„gdzie zdrada zdrad pogania, wiara jak kogucie jaje, a z prawdy

dno wypado".
To zagadkowe miasto, stolica kozackiego pastwa i staa

rezydencya hetmana, leao na prawym brzegu Taminy w do-

linie, midzy wzgórzami, wród lasów (dby, graby, lipy, klony

i wizy), a caa okolica nosia nazw Czarnego Polesia. Nato-

miast od wschodu midzy Tamin a Dnieprem rozcigao si
morze lotnego piasku, którego way wznosiy si i opaday na

wysoko czowieka, pijc w lecie ar soneczny, co pali piersi

i gowy ludzkie, a konie upaday od znuenia.

Gdy pytano, dlaczego hetman rezyduje w tem miejscu

dusznem i niezdrowem, mówiono, e wybra to miasto, bo ley
w rodku kozackiego kraju, na granicy tatarskiej, pi do

szeciu mil przez Dzikie Pola, a Dniepr tylko dwie mile odda-

lony. Od poudnia nieprzebyte lasy, pene fos, zasieków, prze-

kopów, ukrytych rowów, bramy lene, drzewami zawalone

drogi, gdzie si mona byo schroni w razie potrzeby.

Miasto otoczone murem, palami, waem dotykajcym

zamku, stare way odlege jakie 216 sni od zamkowej fosy,

nie bardzo gbokiej, bo grunt kamienisty. Nad miastem za-

mek z kocioem i okrg kamienn wie z daleka widoczny,

83 sni dugi, 65 szeroki w pole, a 17 w miasto, mia 375

sni obwodu z bastyonami, flankami i waem.
„Czechryn zamek nad Tamin^) — pisze lustracya z roku

1622 — na górze skalistej, Spaska brama wjezdna drewniana

prowadzca do miasta, baszt trzy, dokoa zamku parkan d-
bowy, komor zamszystych nie mao, wietlice na dole dwie, na
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górze dwie. We fosach woda Taminy, wewntrz jedna studnia,

wiele gazów górskich".

Chmielnicki zamek umocni, opatrzy armatami, które

z Kudaku i z Baru sprowadzi, a w podziemiach wielk moc
skarbów zdobytych zakopa. Puk czechryski, gwardya przy-

boczna hetmana, liczy 19 sotni a 3.291 ludzi na wybór do

boju. Ale zaoga zamkowa zoona bya z kilkuset moojców
pod dowództwem Kowalowskiego, marszaka dworu hetmana,

i suya na posyki i parady w czasie przyjcia cudzoziem-

skich posów. W miecie pi cerkwi. W pobliu Myskiej
bramy koció w. Piotra i Pawa, a za murami na przedmie-

ciu klasztor w. Trójcy z kocioem w. Jana fundacyi Wy-
howskiego ^^).

Dworzec hetmana sta na miejskim placu, obok dugiej

drewnianej cerkwi Upienia Bogarodzicy. Hetman w jednej

izbie mieszka, spa, przyjmowa posów i jad z nimi wraz

z ca swoj rodzin. Tylko dziao nabite, stojce pod gankiem,

wiadczyo o gównej kwaterze wodza. Do swego Subotowa

6 wiorst od Czechryna, gdzie mia sady i pasieki, raz po raz,

zwaszcza w lecie zaglda.

Tu wystawi murowany dwór, opasa go podwójnym wa-

em i suchodoem, a na froncie na wzgórzu budowa cerkiew

w. Eliasza z gazów pochodzcych z rozebranego na Dzikich

polach tatarskiego meczetu. Gdy syn jego starszy Tymosz
oeni si z hospodarówn, hetman, który w tym dworze zgro-

madzi kosztowne sprzty, przeznaczy go na mieszkanie nowo-

eców, a po mierci Tymosza na mieszkanie synowej. W mu-

rowanej cerkwi w. Michaa, gdzie zoono skarby zabrane

z ormiaskich klasztorów suczawskich, sta grobowiec Tymosza

z wielk chorgwi, na której widnia portret tego kozackiego

bohatera z dobyt szabl i buaw na koniu na tle woo-
skiej ziemi ^^). —

Czechryn rós w ludno, bogaci si niepomiernie upem
wojennym i pobytem hetmana. Ale obwód miasta, które Chmiel-

nicki w twierdz zamieni, wynosi wraz z murem kamiennym
982 sni.

Domy w miecie suyy przewanie potrzebom central-

nego zarzdu: kancelarye hetmana, pisarza, archiwa, kasy,

skady wojskowe. Strae, stojce przy trzech bramach (Krym-
ska, Mynarska i Moskiewska), nie dozwalay przejcia bez

przepustki zwierzchnoci. Natomiast na przedmieciach i za
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niemi ludno byo i gwarno. Mnóstwo nowych domów, kwatery

posów cudzoziemskici (w pobliu Krymskiej bramy), którzy

nieraz z wielkim orszakiem przybywali, wielkie gospody, gdzie

posowie starszyzn kozack ugaszczali i gdzie wszystkiego za

tanie pienidze dosta byo mona. Bogate kramy kupców
z Grecyi^^), Rumelii i Karamanii, którzy z Kijowa wszystkiemi

jarmarkami po miastach ukraiskich kierowali. Strojne kobiety

sprzedawayjedwabie, szale tureckie, perskie dywany, pery, drogie

kamienie, przy piewach i muzyce. awy z futrami, ze zboem,
woskiem, miodem, ojem, ryby solone, szczapy smolne, adowne^
wozy ze sianem, owsem i som, konie, woy, ynizna wszel-

kiego rodzaju. Po drogach i placach tumy ludzi, a wród nich

Moskale, Polacy, Wgrzy, Woosi, Niemcy, Bugarzy, Turcy,

Szwedzi w bogatych strojach na wspaniaych koniach lub w pa-^

radnych pojazdach — dworzanie i suba posów zagranicznych.

Pierwszy po zawartym sojuszu kozacko-siedmiogrodzkim

zjawi si w Czechrynie Szwed Welling. Chmielnicki uwiado-

mi by Karola Gustawa o sojuszu z Rakoczym; owiadcza
gotowo do traktatu ze Szwecy na podstawie tego sojuszu ^^)

i prosi, aby król nie dawa odpoczynku Janowi Kazimierzowi

a do skutku. Gotów pomaga, byle go król uwiadomi, czego

od niego potrzebuje. Wspólne ich interesa (króla, hetmana
i Bogusawa Radziwia) wymagaj trwaej i niezmiennej przy-

jani, bo inaczej Bóg by ich ukara, a szczcie opucio^*).

Karol Gustaw, nie krpujc si traktatem z Rakoczym,
postanowi wcign Kozaków w sfer swoich interesów ^^) i wy-
sa do Czechryna Wellinga (który wraz z Sternbachem pro-

wadzi ukady w Siedmiogrodzie) celem zawarcia wieczystego

sojuszu z Chmielnickim (protectitium foedus).

W instrukcyi danej Wellingowi da król, aby hetman
wysa mu posiki 30.000 kozaków, a sam z caem wojskiem,

zim czy latem, do Polski lub na Moskw wedug potrzeby

wyruszy. Jeli Kozacy zapragn niezalenego pastwa na
Ukrainie w trzech województwach, kijowskiem, czernichow-

skiem i bracawskiem, to król obiecuje im to absolute, jak

skoro z ich pomoc Polsk owadnie ; a gdyby przyszo do trak-

tatów z Polsk, bdzie si stara, aby stany za wiedz Koza-

ków i na takich warunkach, na jakie obie strony si zgodz.
Jeli za Kozacy nie zechc rozczy si z Polsk, król bdzie
si stara uwzgldni wszystkie ich yczenia na podstawie in-

strukcyi, któr Rzeczpospolita daa w zeszym roku posowi.
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swemu wysanemu do Kozaków, chocia mog zaj trudnoci,

jeli Kozacy zadaj, aby wspomniane trzy województwa

byy oprónione przez szlacht, przyczem król pragnie utrzy-

ma Bogusawa Radziwia i genera-majora Niemirycza w ma-

jtkach na Ukrainie. Gdyby za Chmielnicki da, aby król

si koronowa w Polsce, to pose, aby nie obudzi podejrze,

owiadczy, e to zalee bdzie od Kozaków ^^). Instrukcy po-

wysz posano Weilingowi 5,10; ale wpi dni potem wypra-

wiono odmienny „Projekt sojuszu", w którym król da, aby

Chmielnicki posa 20.000 ludzi, a jeliby to niewystarczao,

wszystkie siy obróci na pomoc Szwedom, a cara napomnia,

aby wojny z Szwecy zaniecha. Poniewa za Chmielnicki

roci sobie prawa do niektórych czci Rusi, do których król

pretensyi niema, ale odda je Rakoczemu, obiecuje król doo-

y starania, aby t spraw po przyjacielsku z Rakoczym za-

atwi i sprawiedliwe yczenia Chmielnickiego uwzgldni ^^).

Projekt ten wyprawiony zosta w czasie, kiedy Jan Kazimierz,

zajwszy czyc, szed z wielkiem wojskiem pod Gdask,

a Gosiewski odniós wietne zwycistwo pod Prostkami.

Welling po zawarciu traktatu z Rakoczym przyby do

Czechryna 26/1 1657 r. By przekonany, e Chmielnicki, doma-

gajc si tylekrotnie wysania penomocnych posów i zawarcia

sojuszu ^^), przyjmie go z otwartemi rkami — tymczasem Wy-
howski zaraz na wstpie przeprasza go, e z nim mówi nie

moe, bo zaszy nader wane sprawy, które go wstrzymuj...

Otrzymawszy audyency u hetmana, nie móg równie do

szczegóów swego poselstwa przystpi, „bo hetman bardzo

mizernie yje i w jednej izbie posów przyjmuje, jada i sypia

i ca rodzin przy sobie trzyma'^ Posadzono go zaraz do

obiadu, hetman unosi si nad saw wojenn króla; mówi,

e przysig P. Bogu nie zrywa wiernej przyjani i baga
i ostrzega, aby król nie dawa ucha szalbierstwom Polaków,

nie zawiera z nimi sojuszu i kilkakrotnie z wciekoci ich

przeklina, eby ich Bóg zniszczy i wytpi... Na drugi dzie

prosi pose cztery razy Wyhowskiego o konferency, ale pi-

sarz rozmaitymi wykrtami odmawia. Po dwóch dniach, kiedy

pose na podstawie instrukcyi yczenia swoje przedoy i ofia-

rowa Kozakom niepodlego w trzech województwach, odpo-

wiedzia pisarz, e postanowih wysa do króla posów celem

zawarcia sojuszu, ale nie sdzili, eby król potrzebowa pomocy.

W razie potrzeby gotowi s caem wojskiem królowi suy,
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i ju Rakoczemu posali 40.000 ludzi, poniewa si domylili,

e si zwiza z królem i e ta pomoc tak ksiciu, jak królowi

przydatna bdzie. Kiedy pose wyrazi zdziwienie, e odwle-

kaj rokowania, których tylekrotnie sami pragnli, przerwa

mu pisarz zapytaniem, czy posiada penomocnictwo. Przeczy-

tawszy je, kaza przetómaczy na jzyk ruski i obieca przysa
odpowied. Sucha z oburzeniem i peen wspóczucia, co król

w niesprawiedliwej wojnie wycierpia od Moskali i jakie szkody

poniós i co Kozakom grozi, jeli temu nie zapobiegn. Obaj,

Szwed i Kozak, ubolewali nad nieludzkiem prowadzeniem wojny

w Inflantach, nad nieszczliwym wiatem, nad strasznym

rozlewem niewinnej krwi chrzeciaskiej. Pisarz przysiga, e
si starali odwie Moskw od wojny ze Szwecy, ale car nie

zwaa na ich napomnienia i wzi im za ze, e mu pomocy
nie posali, i teraz widzc, e mu si nie powodzi, jak si spo-

dziewa, obawia si, eby Kozacy nie zostali przez króla zbun-

towani, i wysa przed przybyciem Wellinga do hetmana, unie-

winniajc si, e z Polakami rozejm zawar, ale gotów go

zerwa, jeli si to hetmanowi nie podoba, i wszystko uczyni,

co hetman zechce. Hetman mu robi wyrzuty, e nie sucha
jego rady i napomina, aby si stara wojn z Szwecy prdko
ukoczy, poniewa on, hetman jest w przyjani z królem i jak

dugo yje, nie podniesie ora przeciw niemu.

Ale nazajutrz po tej rozmowie przyby do Wellinga posa-

niec Chmielnickiego z zapytaniem, ile koni odjedajc bdzie
potrzebowa ; a gdy pose zapyta Wyhowskiego, co to ma zna-

czy, usysza odpowied, e to zrobiono z przezornoci, aby

koni nie zabrako, i e nad propozycyami Wellinga bya rada,

na której postanowiono nie wchodzi z królem w adne traktaty,

jeli im nie odstpi caej Rusi, gdzie wiara grecka istniaa

i jzyk jeszcze si utrzyma, a po Wis. Pragn zatrzyma to,

co orem zdobyli, boby ich wymiano, gdyby przy tej spo-

sobnoci nie odebrali ziem, które niegdy utracili. Jeli pose
otrzyma tak deklaracy z podpisem i pod pieczci króla,

sojusz z atwoci przyjdzie do skutku.

Na to Welling przedoy Wyhowskiemu „projekt sojuszu",

nad którym ponownie radzono i trzeciego dnia w obecnoci
wielu oficerów pisarz przyniós odpowied z podzikowaniem,
e królowi le na sercu sprawy kozackiego pastwa, za co

gotowi mu suy, ale sojuszu, którego pragn, nie mog na
razie zawiera, nie uwiadomiwszy pukowników, którzy si
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zjad za kilka tygodni. Take i Rakoczego i hospodarów musz
o tem uwiadomi, a wreszcie nie maj jeszcze zapewnienia ze

strony króla, jakiej nagrody i korzyci mog si z tej wojny
spodziewa, i prosz o kategoryczn rezolucy, a oni nawzajem
swoj przez posów za kilka dni królowi objawi. Tymczasem
wystarczy alians zawarty z królow Krystyn, a dla wikszej
pewnoci zamierza hetman sam, jak tylko trawa podronie, wyru-

szy w pole i wytpi wspólnych nieprzyjació, a cara napomnie,
aby wstrzyma nieprzyjacielskie kroki i wynagrodzi szkody

królowi, w przeciwnym razie hetman bdzie musia w inny

sposób zadouczynienia poszukiwa. Zdanowicz Anton otrzyma
rozkaz traktowa po nieprzyjacielsku Moskali, których znajdzie

midzy Polakami. Take i do Porty i do hana wysa hetman

posów, aby z Rakoczym i hospodarami w przyjani yli, bo

si bdzie musia uj za nimi ").

Pufendorf pisze, e negocyacya Wellinga, zamiast pozyska
Kozaków, zrazia ich do Szwecyi; chcia bowiem zachowa kró-

lowi Lwów, Kamieniec i Podole a do Baru, podczas gdy oni

caej Rusi Czerwonej po Wis dali — a gdy go spytano, na

co si przydadz Szwedom te odlege obszary i jakiem prawem
chc je zatrzyma, pose da uszczypliw odpowied. Gdy Wy-
howski da, aby pokaza instrukcy, czy rzeczywicie król

poleci domaga si tak nadzwyczajnych rzeczy, Welling w oczach

pisarza potarga instrukcy. Chmielnicki rozgniewany postanowi

odnie si do króla ^'^\ a e konie byy gotowe, wyprawiono

5/2 Wellinga co prdzej z Czechryna ^i).

Zaledwie Welling odjecha, przyby pose polski Stanisaw

Bieniewski "^), a za nim wysaniec królowej Soniewski — prawdo-

podobnie z podarunkami dla ony hetmana. Zlecono Bieniew-

skiemu nakania Chmielnickiego do poczenia si z królem

i Rzeczpospolit trwaym i wiecznym pokojem na podstawie

instrukcyi na sejmie w r. 1655 za zgod wszystkich stanów

umówionej i wojewodzie czernichowskiemu pod pieczci ko-

ronn do przechowania danej ^s).

Nie znamy instrukcyi Bieniewskiego, ale sdzc z polece-

nia, jakie otrzyma w czerwcu 1657, kiedy po raz drugi wy-

jeda do Czechryna, mona wnosi, e mu zlecono przed-

wstpne ukady celem doprowadzenia do skutku wspomnianej

komisyi, z Kozakami na sejmie umówionej. Sejm pozwala na

restytucy wszystkich dóbr do cerkwi ruskich nalecych, ilo
wojska zaporoskiego ogranicza do 40.000, 6.000 Kozaków
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pozwala przypuci do prerogatyw szlacheckich, Chmielnicki

mia zosta wojewod zaporoskim z miejscem w senacie po wo-

jewodach 2*).

Spraw t oddano w maju 1656 w rce Jana Leszczy-

skiego, wojewody poznaskiego ^^), ale ukady nie zostay

wdroone. Obecnie trzeba byo pokaza carowi, Porcie i hanowi,

e Rzeczpospolita pragnie zgody z Kozakami. Pozatem, jak si
samo przez si rozumie, dano, aby Chmielnicki zerwa z Ra-

koczym, odwoa Antona i wysa posiki królowi.

Nie majc relacyi poselstwa Bieniewskiego, musimy po-

przesta na tem, co pisze Kochowski: e hetman, chocia go

z wiekiem siy i energia opuszczay, zwyczajnych podstpów
i forteli nie zaniecha. Na ustach sowa tchnce alem za grze-

chy, cze dla królewskiego majestatu, mio Ojczyzny, gotowo
do usug, przyczem nieustannie wzywa Boga na wiadectwo.

Moskwy upornie si trzyma, a pragnc przyja tatarsk po-

zyska, Bieniewskiemu mówi, e jego wadza hetmaska poy-
czana od wojska, gdzie ile gów, tyle zda. Czer lgnie do Moskwy,

a on sam jeden wszystkim opiera si nie moe. czy si z Ra-

koczym nigdy nie mia ochoty, ze starym nieprzyjacielem Koza-

ków, morderc Tymosza ; a e Anton i Zeleniecki, swawolni

buntownicy, wbrew jego rozkazom otwarcie do tej sprawy si
wmieszali to on nietylko jest jej przeciwny, ale ukarze ich za

t zbrodni, a przedewszystkiem odwoa, byle tylko chcieli by
posuszni. Moskalom przysiga, a stojc jedn nog w grobie,

nie chce obraa Boga krzywoprzysistwem i bdzie wiernym
carowi do koca ycia; ale synowi jego, jeli mu król powierzy

buaw hetmask, adna przysiga nie przeszkodzi stan po

stronie prawowitego monarchy i wiernoci i zasugami zjedna
sobie ask królewsk, co si sta moe bez obrazy cara, któ-

rego Polacy, jak wie niesie, koron królewsk ozdobi posta-

nowili '26).

Odprawiajc Bieniewskiego 18/4, pisa do króla: „Z Bie-

niewskim poufale rozmawialimy o pomienionych rzeczach,

ugadzajc cale, jakoby WKM. majestat w poniewieranie, a nasze

swobody nie poszy w upadek. Pose opowie, dlaczego yczenia
WKM. nie zostay ostatecznie zaatwione i wyoy porzdek
traktowanych spraw. Mimo to wystarczy — i przez niego akt

ten terminowany zostanie 2^). Niechaj WKM. ludzkiemu udaniu

wiary nie daje, gdy wiernie suy i suy z caem wojskiem
nie przestanie, o czem pose ustnie opowie ^s)".

Wojna Brandenburska. 13
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Obszerniej pisa Wyhowski, e „pose zmuszony by
dugo na odpraw czeka, aby si byo pukowników dla

wspólnej zwoao porady, którzy jednogonie zezwolili na to,

czego po nas potrzebn WKM. wycigaa afektacy. Tene
pose wyjani wszystkie nasze okoo tego traktaty i yczybym,
aby on akt swoj terminowa industry, poniewa go Bóg

szczególniejsz do takowych spraw obdarzy zrcznoci 29)".

Moe by, e w czasie ukadów, na danie hetmana

oznaczono granice Kozaczyzny: od ujcia Dniepru do górnego

Dniestru, a stamtd do górnego Horynia i wzdu tej rzeki do

Prypeci, a potem wzdu Prypeci do Bychowa i przez Dniepr

ponad rzek So, a do Smoleskiego powiatu pod Rosaw,

a std ku Czarnemu Morzu do ujcia Dniepru na Oczaków do

Limanu, aby Dnieprem i Dniestrem swobodna bya droga dla

kupców ukraiskich 30).

Równoczenie z Bieniewskim przyby do Czechryna 1/3

pose cesarza Piotr Parcewicz, arcybiskup marcyanopolski, wy-

prawiony 17 1 do Chmielnickiego celem wyrównania niesnasek

i uspokojenia Kozaków za porednictwem i pod gwarancy
cesarza, e Rzeczpospolita dotrzyma ukadu ^^). Gdy wyjeda
z Wiednia, pose wenecki Nani prosi go, aby Chmielnickiego

nakania do wojny z Turcy, poniewa to jedyny rodek po-

godzenia Kozaków z Polsk. Parcewicz obieca si tem gorliwie

zaj 32).

Do Chmielnickiego, który bawi w Subotowie, prowadzi

Parcewicza 6,3 Kapusta na czele 300 Kozaków, w saniach

perskimi dywanami pokrytych. Hetman chory lea w óku.
Pose odda podarunki od cesarza — puhar srebrny wyzacany

i trzy malekie zegarki. Chmielnicki podniós si, pocaowa
list „uwiconego majestatu pierwszego wadcy wiata, którego

witych nóg nie godzien my, a có dopiero caowa". Zaprosi

posa do obiadu, kaza napeni kubek miodem i pi na po-

mylno cesarza i czonków jego domu.

Wróciwszy do swej kwatery, zasta Parcewicz u siebie —
jak pisze — posów szwedzkich (ale Welling odprawiony zosta

5/2), dwóch Rakoczego, posa tureckiego i tatarskiego, trzech

z Multan, trzech z Wooszczyzny. Pose królowej polskiej, który

w czasie przyjazdu Parcewicza odjecha, pojawi si znowu

z posem króla polskiego (Bieniewskim).

Z powodu choroby posa konferowa kilkakrotnie sekretarz

Maryanowicz z Wyhowskim i Chmielnickim, ale obaj owiadczyli,
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e bez zgody radców i pukowników nie mog da kategorycznej

odpowiedzi. Zjechali si wkrótce wszyscy na rad, która trwaa
cay tydzie w sprawacli politycznyci i w sprawie elekcyi

16-letniego syna ietmana na jego nastpc. Zosta obrany

i uznany przez wszystkich — pisze Parcewicz — poczem trzy

dni biesiady, muzyka i huk armat do oguszenia . .

.

W dwa dni potem przywoa hetman arcybiskupa i owiad-
czy, e wybra cesarza porednikiem i rozjemc midzy Rzecz-

pospolit a Kozakami, poniewa nie chce, aby si duej krew
chrzeciaska laa, gotów si podda orzeczeniu cesarza, byle

cesarz wystpi przeciw tym, którzy orzeczenia nie uznaj.

W przyszoci chce wiernie suy cesarzowi i Domowi austry-

ackiemu, mie tych samych przyjació i nieprzyjació i nie

tysic, ale 200.000 ludzi postawi przeciw wspólnemu nieprzy-

jacielowi. 40.000 wysanych Rakoczemu zaraz odwoa, którzy

te — pisze pose — otrzymawszy rozkaz, z wielkimi upami
wrócili (prawdopodobnie ci, którzy pod Brzeciem Rakoczego
opucih).

28, 4 przesa hetman odpowied przez Wyhowskiego z od-

praw i listem do cesarza z 18/4 (s. k.), w którym zarcza, e
si zadowoli jego porednictwem i niczyjej pozatem rady nie

posucha, byleby bezpieczestwo i cao posiadoci kozackich

w niczem nie zostay naruszone ^3).

Narzekajc na wydatki w Czechrynie i na mizerny wiatyk

otrzymany od tego „dzikiego, upojonego zwycistwami niedz'-

wiedzia" ^O? poegna go pose przez Maryanowicza, bo sam by
chory. Hetman zawoa syna i rzek: „Synu mój, naucz si na
przyszo dobrze sprawowa rzdy, masz rzymskiego cesarza,

najaskawszego pana, któregomy porednikiem i opiekunem
naszym obrali, naucz si suy mu, a on, jako najaskawszy
pan, w kadej potrzebie pomocnym ci bdzie". To mówic, ze

zami poda Maryanowiczowi rk wraz z synem i bogosawi,
dawszy obu posom list bezpieczestwa, aby ich nikt w drodze

nie zaczepia ^^).

Serdecznic si z posem cesarskim i z Bieniewskim, uwia-

domi równoczenie sutana i cara o ich przybyciu. Sutanowi
donosi, e posowie wzywaj Kozaków do wojny z Turcy —
carowi, e Polacy i cesarz chc go z Moskw poróni.

Do Konstantynopola wyjecha w marcu, w czasie pobytu
obu posów w Czechrynie, awryn Kapusta z ofiarowaniem

poddastwa i niewzruszonej wiernoci dla „najwyszego wadcy

13*
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naszego". Odprawi wjazd bez adnej parady, ale z dobrze

zaopatrzon kies i z listem polecajcym do Kiajabeja, naczel-

nika janczarów =^0- Przyby wraz z posem szwedzkim Klau-

dyuszem Ralambem a Qualen 3') 1 posami Rakoczego. Przy-

puszczony pierwszy na audyency 22, 5 zoy owiadczenie, e
Kozacy adnej wspólnej sprawy nie maj ze Szwedami ani

z Rakoczym, poniewa postanowili pozostawa pod protekcy su-

tana i w przyjani z hanem, z którym hetman ponowi wieczyste

przymierze. Ale od cesarza i od króla polskiego przybyli poso-

wie, aby Kozaków do ligi i wojny przeciw Turcyi nakoni.

Hetman kaza ich uwizi i jeli sutan rozkae, gotów gowy
ich do Stambuu odesa.

Internuncyusz cesarski, wiedzc, e Parcewicz i Bieniewski

do Czechryna wyjechali, zaklina Turków, aby denuncyacyi

nie wierzyli i kazali przystawi posów z wierzytelnymi listami,

bo Chmielnicki gotów przysa gowy jakich rabusiów i zbro-

dniarzy.

Kapusta zosta bez zwoki najaskawiej odprawiony. Koprili

wezwa go ponownie do siebie, okry jego wytarte suknie czer-

wonym, zotem tkanym kaftanem i wrczy pismo do Chmiel-

nickiego, zapewniajc, e Kozaków broni bdzie i hanowi

przykae, eby im szkody nie czyni, jeli w wiernoci wytrwaj
i czajek na Czarne Morze wysya nie bd ^s).

Carowi donosi Chmielnicki 23/3 (w czasie pobytu Bie-

niewskiego i Parcewicza w Czechrynie), e Lachy na róne
sposoby o zgubie Kozaków myl i wiele szkody wyrzdzaj,

wypadajc z Kamieca i innych miast. Z tego powodu wysa
kilka tysicy wojska, a dowiedziawszy si, e Lachy przeciw

carowi i Kozakom inne kraje podburzaj i e posali naprzód

Myliczewskiego, a potem Romaszkiewicza do hana, zacigajc

na Ukrain Tatarów, kaza gotowa wojsko. A e w tym czasie

Rakoczy do Polski wyruszy, posa mu posiki, ale nie po to,

aby go wie na królestwo, ale aby nieprzyjació swoich gromi.

Pisa car, e Lachy ukadów Wileskiej Komisyi w sprawie

elekcyi cara na króla polskiego nie wykonali, e król hramoty

o zoeniu sejmu nie przysa i sejmu nie zwoa. A on,

Chmielnicki, dawno o chytroci Lachów pisa, a teraz si po-

kazao, e nietylko umowy speni nie myl, ale jeszcze posa

Stanisawa Kazimierza Bieniewskiego, sekretarza królewskiego

przysali, aby Kozaków z carem poróni, a z Polsk poczy.
Ale Chmielnicki ani myle o tem nie chce. A Bieniewski
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mówi, e Komisya Wileska nigdy do skutku nie przyjdzie

i e nie maj zamiaru cara obiera albo koronowa. Take
od cesarza przyby pose arcybiskup marcyanopolski, eby Ko-

zacy pod wadz króla zostawali, obiecujc wolnoci i prawa,

jakie tylko wydumamy, i e na Ukrainie szlachty nie bdzie,

a Kozacy bojc si kamliwych Lachów, aby w lecie kogo na

nich nie pucili, wysali przeciw nim cz wojska i bagaj
cara, aby nie wierzy kamliwym donosom Lachów. Bychów

si podda, a do króla szwedzkiego napisali, aby z carem nie

wojowa. Zarazem hetman prosi, aby car odda córce Janusza

Radziwia majtnoci dziedziczne, które marszaek litewski

Zawisza dla siebie wyprosi, i królewszczyzny ^^).

Parcewicz wyjecha 28/4 konwojowany przez 20—100 ludzi,

którzy si zmieniali (za konwój paci dziennie 45 guldenów),

z posami króla i królowej; ale ci, obawiajc si Kozaków,

spieszyli przodem, jadc dzie i noc, e im 8 koni pado w dro-

dze. Gdy przyby do Biaej Cerkwi, otoczy go oddzia kozacki

z dobytemi szablami i grozi, e im gowy obetn i pol su-

tanowi. Musieli si wykupi. W Brusiowie dogonili ich Kozacy

z rozkazem hetmana, aby ich i posa polskiego uwizi i do

Chwastowa przyprowadzi. Tu zniewaeni przez motoch, trzy-

mani byli przez trzy dni w zimnej izbie, zanim pozwolono

Maryanowiczowi jecha do Kijowa do Wyhowskiego, aby si
dowiedzie o powodach aresztowania. Pisarz , który bawi
na weselu w Kijowie, przeprasza ich za to nieporozumienie

i powiedzia, e hetman kaza nie ich, ale posa polskiego

aresztowa, poniewa si dowiedzia, e polscy onierze w Ki-

jowie Kozaków mordowali, a polski pose otrzyma rozkaz od

króla Tatarów przeciw Kozakom podburza ^^).

Parcewicz stan we Lwowie 11/6, leczy si u Domini-

kanów, a Maryanowicz ruszy do króla. Ledwie wyjecha ze

Lwowa, natrafi na Tatarów, którzy szli na pomoc królowi

polskiemu (prawdopodobnie zagon tatarski w pocigu za Ra-

koczym). Jecha z nimi 3 dni i 2 nocy i po 12 dniach przyby

do króla, a stamtd wyjecha do Pragi.

W Polsce udzono si nadziej zgody z Kozakami. Parce-

wicz nie wtpi, e cesarz znajdzie rodki uspokojenia Chmiel-

nickiego ")> a Bieniewski, który przyby da króla do Dankowa
3/6^*), donosi, bdc jeszcze w Czechrynie, e Kozacy skonni

do pokoju, ale daj, aby si król z nimi przeciw Turkom
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poczy. Król — pisze Lisola — ze wzgldu na hana, nie chcia

si z tern otwarcie deklarowa, ale im zrobi nadziej ^^).

„Z Kozakami pewna zgoda — pisze wojewoda poznaski

16/6.— zrozumiesz WMP. z kopii listów do królowej pisanych,

która z Kalisza wyprawia bya do Chmielnickiego posa So-
niewskiego, co go przed wojn nobilitowano. Ale i p. Bieniewski,

na którego si Chmielnicki referuje, powróci z dobrem dzie-

em — szczegóowych jednak warunków nie wiem, bodaj jednak

nie chc co koo sukcesyi syna jego, jako arcybiskup nad-

mienia, którego nowin poseam take kopi listu do mnie

pisanego*^)".

Jakie ywili nadzieje senatorowie zgromadzeni pod Soka-

lem i wojsko polskie, dowodzi list, który wyprawili do Chmiel-

nickiego na podstawie relacyi Bieniewskiego ^^). Ofiarowali sw
przyja hetmanowi kozackiemu „a komu wojsko zaporoskie

zczone napowrót z nami przyjacielem bdzie, a z kim nie-

przyjacielem pod dyrekcy WMPana, w ten i my cel jedynie

bezpiecznie uderzymy, tylko prosimy pilnie, eby std adna
nieufno nie powstaa, emy tu (pod Sokal) na ten tydzie

dla odpoczynku wcignli, o czem si przez nasze pisanie

z p. Orkuszk pukownikiem WMPana, stra trzymajcym
znielimy. Ale i tu krótko bawi bdziemy, gdy ku JKM.

przychodzcemu ju ku Wile z posikami cesarza postpi
musimy ^^y,

Bieniewski, któremu król kaza wraca do Czechrynia,

otrzyma uchwa senatu nieograniczone penomocnictwo roko-

wania z Chmielnickim „aby go do mioci ojczyzny i do zjedno-

czenia pocign i do skutku przywie Komisy z Kozakami

na przeszym sejmie za zgod wszech stanów umówion ^0,

a cokolwiek postanowione bdzie, wicie utrzymane zostanie,

byle wojsko zaporoskie, zjednoczenie obwarowawszy, z potg
wojsk Rzpltej si poczyo — a poniewa Porta chce wraz

z Tatarami uskromi Rakoczego, hospodarów i Kozaków, a Chmiel-

nicki adnego ju u Moskwy nie ma zaufania, bo je straci,

choby tylko przez zwizek swój z Rakoczym i Szwedami,

a Porte obrazi, bo si podda Moskwie i poczy si z Rako-

czym i hospodarami — bdzie to znakiem jego szczeroci, jeli

za przyjazdem Bieniewskiego bdzie zaraz koczy, warunki

umawia i piecztowa i jeli odwoawszy Kozaków posanych

Rakoczemu, zechce 10.000 ludzi posa królowi przeciw Szwe-

dom, a oraz do Wgier z hanem drug cz Kozaków obróci.
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Jeliby za zwóczy, czekajc jak si królowi powiedzie, albo

zawiadomienie do Moskwy posa, aby nas z carem zwadzi

i do pokoju ze Szwedami go pocign, albo do Porty i hana

listy królewskie wyprawi, chcc odwróci groce mu niebez-

pieczestwo tem, e ju pokój z Polsk stanowi — tego pose

przestrzega powinien. Pose bierze list do hana, który moe
wpyn powag sw na Chmielnickiego. atwo bdzie pod-

szepn posowi tatarskiemu, aby han wiedzia, czy ma z Chmiel-

nickim jako z przyjacielem poczy bro, czy jak z wrogiem

postpi. Prdko koczy i zaraz wraca do króla, aby t trans-

akcy potwierdzi, a przestrzega najbardziej, aby dopóki si

wszystko nie skoczy. Kozacy Moskwie nic nie oznajmili, bo

atwiej pójd traktaty z Moskw, gdy z Kozakami bdziemy
zjednoczeni. Po transakcyi moe Chmielnicki donie, e wróci

do posuszestwa i chce poredniczy midzy Moskw a Pol-

gjj48)« Zarazem zleci król owiadczy Chmielnickiemu, e
oddanie buawy synowi najmiociwiej do wiadomoci przyjmuje.

Bieniewski otrzyma list bezpieczestwa od Chmielnickiego

9/7 *^), ale przyby do Czechryna w kilka dni po mierci

hetmana.

Poselstwo Bieniewskiego i Parcewicza (w marcu i kwietniu

1657) nie miao adnych widoków powodzenia. W czasie ich

pobytu w Czechrynie Rakoczy z Kozakami zaj Kraków i wraz

z Karolem Gustawem ruszy na Zamo i Brze. Sprzymierzeni

byli bliscy urzeczywistnienia swoich zamiarów, a hetman ko-

zacki zczy si z nimi nie po to, aby si godzi z Janem
Kazimierzem, który siedzia na wylocie w Dankowie, a jak

wie niosa, umkn do lska. Chmielnicki w czasie pobytu

Bieniewskiego zapowiada si we Lwowie i wyda 19/3 uniwer-

sa, aby Kozacy pod srogiem karaniem nie szkodzili temu

miastu i obchodzili si z mieszkacami jak z wasnymi ludmi.

Poselstwo cesarza i króla podnosio jego znaczenie i mogo si
przyda jego synowi.

Po odjedzie Bieniewskiego i Parcewicza 3/6 (s. k.) przy-

byli do Czechryna dawno oczekiwani posowie moskiewscy:

okolniczy Fedor Buturlin, namiestnik muromski i diak Wasyl
Michajów, aby zbada na miejscu dziaalno Chmielnickiego

i stosunki na Ukrainie, które w razie spodziewanej mierci

hetmana mogy si rozluni. Z Polski odbiera car niepokojce

wiadomoci. Wyrzuca królowi, e mimo obietnicy danej w Wil-

nie przez penomocnych komisarzów nie zoy sejmu elekcyj-
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nego ^*^). A do Rakoczego pisa: „Obiecae dziery przyja
i suy nam, a nie wysae posów. Zczye si z naszym
wrogiem, wzie Lublin, który nam przysig poddastwo
i nastpujesz na Litw, która do nas naley ^^)''.

Doniesiono carowi o sejmie na Ukrainie, zwoanym przez

Chmielnickiego, o podejrzanych zbrojeniach hetmana ^2)^ a pose
Kikin opowiada, jak si Kozacy cieszyli syszc, e duo Mo-
skali zgino w Inflantach ^^).

Posowie moskiewscy, jadc do Czechryna, mieli sposobno
przekona si, w jaki sposób hetman rozszerza granice swoje

na Biaej Rusi.

Akcy t rozpocz szczliwie w r. 1654 szwagier Chmiel-

nickiego Iwan Zotareko, który mianowany hetmanem naka-

nym na Biaej Rusi, przyj tytu hetmana siewierskiego, organi-

zowa po kozacku cay obszar od Homla do Mohilewa i wzywa
mieszkaców, aby si skonili i czyli pod opiek hetmana
zaporoskiego i caego wojska, iby bro Boe Moskwa swoim
obyczajem nie zechciaa praw swoich stanowi i aby si ta-

kiemi wolnociami cieszyli, jakie car nada Ukrainie — a cara

prosi, „aby towarzystwu naszemu wolno byo ze wszystkich

grodów biaoruskich kupi si razem z nami do boku naszego

na wrogów carskich. Powstay wówczas nowe puki, czausowski

i borzeski ^^). Teraz prowadzi t spraw zi Chmielnickiego

Neczaj, pukownik czausowski, zdobywca Bychowa. Pisa si
panem nad Bia Rusi, pukownikiem biaoruskim, mohilewskim,

homelskim i wprowadza Kozaków wszdzie, gdziekolwiek da-

wniej stali Zotarekowi ludzie. Znosi zaogi moskiewskie

w powiecie mohilewskim, kryczewskim, borysowskim, poka-

zywa uniwersa hetmaski, mieszkaców zamienia na Kozaków,

nieposusznych znosi i rabowa, a gdy szlachta po zajciu Lu-

blina wysaa do Moskwy z poddastwem, zabiera majtki
i przejmowa posów z Wilna wysanych z poddastwem do

cara ^^).

Posowie wyrzucali Neczajowi gwaty w powiecie mci-
sawskim, gdzie szlacht, która si carowi poddaa, wyrzuca,

a ludno w Kozaki obraca. Neczaj twierdzi, e w Czausach

noga jego nie powstaa i dobywszy szabli zawoa: „Niech mi
gow utn, jeli nie bd wierny". Mówi, e go hetman posa
z wojskiem, bo han i Turek ruszyli na nich.

O czem radzono na sejmie, zwoanym na dzie 12/10 (s. k.),

gdzie byli zwoani wszyscy pukownicy, asaule i setnicy, nie
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mogli si posowie nic pewnego dowiedzie. Ctimielnicki doniós

by wojewodzie kijowskiemu, e zawar przyja z Rakoczym

i iospodarami, poniewa nie ufa Tatarom i musi by gotowym,

ale o sejmie nie pisa. Wojewoda nie mogc si niczego do-

yiedzie od swoich szpiegów, wezwa do siebie Dworeckiego,

nakanego pukownika kijowskiego, a ten usyszawszy obietnic

aski carskiej, jakkolwiek by zwizany przysig na dochowa-

nie tajemnicy, powiedzia, e hetman zaniepokojony losem posów
kozackich, wysanych na Komisy Wilesk, których jak mówi,
uwiziono i rozesano, obawia si, e car rozgniewany na Ko-

zaków zamierza ich wyda królowi i bdzie z nimi wojowa,

zaczem hetman i pisarz posali do Rakoczego, do hospodarów

i do hana, aby si z nimi pogodzi, poczy i broni si, gdyby

kto na nich nastpi. I przyniós wojewodzie Dworecki akt

traktatu z Rakoczym. A 10/11 przyjecha do Kijowa ojciec pi-

sarza i podpiwszy sobie opowiada, e hetman bojc si pano-

wania Lachów, sejm zwoa i postanowi si broni ^^).

To samo mówiono posom w Kijowie, e hetman zawar

przyja z Rakoczym z obawy przed Tatarami, a Kozacy posta-

nowili si broni, gdyby ich car wyda Polakom.

Buturlin nie dawa temu wiary. Sojusz z Rakoczym, któ-

rego kopi przyniós Dworecki, zawarty i zaprzysiony 7/9,

wymierzony by przeciw Moskwie. Chmielnicki posa posiki

Rakoczemu, a porednio Szwedom, z którymi car wojn pro-

wadzi, a skargi przybyych z Wilna posów kozackich wyzyska,

jeli ich sam nie sprowokowa, aby czer do opuszczenia Moskwy
nakoni.

Gdy si posowie carscy zbliali do Czechryna, wyjecha

naprzeciw nich syn hetmana, pisarz i asau Kowalewski w 200

koni. 14/6 zaprosi ich Chmielnicki do siebie, przepraszajc, e
ich przyjmie w óku. Oddali listy i sobole. Hetman powsta,

dwóch ludzi go trzymao, i pyta o zdrowie cara: „Daj mu
Bóg, mówi, dugoletnie zdrowie i pomylne panowanie, niech

pod stopy jego nieprzyjaciele upadn, a my poddani na jego

rozkaz i yczenie gotowi wrogów jego bi i krew sw przela*.

Chcieli mówi, co im zlecono, ale hetman owiadczy, e
chory, nie moe ich wysucha, zleci to Wyhowskiemu.

— Do Ciebiemy przyjechali i z Tob samym mówi nam
kazano, a nie z pisarzem.

—Ja w aden sposób niemog w mojej chorobiemówi z wami,

a cobycie mi powiedzieli, to nie bdzie tajne Wyhowskiemu.
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— Nie przystoi tobie, Bogdan, odpowiada, powiniene

sucha ukazu i woli wielkiego hospodara bez przerywania.

— Powinienem wysucha i jak Bóg da lepsze zdrowie,

dam wam zna. Poczem kaza Wyhowskiemu prosi goci do

obiadu.

— Przygotowano nam obiad w gospodzie, bdziemy je
u siebie.

— Wszyscy posowie carscy w moim domu jadali i wy to

zrobicie, ebym nie mia przykroci przy mojej chorobie. A jeli

nie zechcecie, to ja bd to uwaa za nieask ze strony car-

skiego wieliczestwa.

Nakryto stó przy pocieli hetmana i z gomi usiada

Anna, ona Chmielnickiego, córka Katarzyna, ona Daniela Wy-
howskiego, pisarz i asau.

W poowie obiadu podniesiono hetmana, podano mu
srebrny kubek z winem wgierskiem, a on pi za zdrowie cara,

carycy, carewicza, carewien, Nikona swego arcybiskupa, uwi-
conego soboru, bojarów, dumnych ludzi, wojska i wszystkich

prawosawnych chrzecian ; aby Bóg pooy pod nogi wielkiego

hospodara nie tylko innowierców, heretyków, ale samego poga-

nina bisurmaskiego, tureckiego sutana — poczem upad na

pociel i dopiero 19/6 go ujrzeli.

15/6 przyby do nich Wyhowski z synem hetmana, a Bu-

turlin zaklina go, aby powiedzia, jaki sojusz zawar hetman

z Rakoczym.

Pisarz, patrzc na obraz Zbawiciela, przeegna si i przy-

siga, e hetman i wojsko zaporoskie, dowiedziawszy si, i
car godzi si z Polakami na podstawie polanowskiego traktatu

i chce Kozaków odda królowi polskiemu, który szuka sojuszu

z Turkiem, z Tatarami, ze Szwedem i Niemcem, aby Kozaków
wytpi, zawar sojusz z Rakoczym i hospodarami i czyni to

ku sawie cara, a Antona wysa nie po to, aby Rakoczy zosta

królem polskim, ale eby Polacy na Kozaków nie uderzyli.

Buturlin wyrazi zdziwienie, e oni poddani carscy omielili

si sojusz zawrze ze Szwedem, nieprzyjacielem cara, pomaga
mu i Polsk, która cara królem obraa, niszczy wspólnie

z Kalwinami i Lutrami. Grozi im kar bosk i da odpowiedzi,

pod jakimi warunkami sojusz z Rakoczym zawarli.

Pisarz i Jerzy, syn Chmielnickiego, poszli do hetmana

i wróciwszy powtórzyli, co mówili dawniej, z tym dodatkiem,

e cesarz prosi Kozaków, aby suchali króla polskiego, odst-
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pili cara i yli w odrbnem pastwie pod wadz cesarza, który

im obiecywa wolno i nagrod. Ale oni nie chcieli i zwizali

si z Rakoczym nie po to, eby zosta królem polskim, czego

nie dopuszcz, ale eby Polacy, zawarszy pokój z carem i majc
Turka, Tatarów, cesarza za sob, nie poczyli si ze Szwedami

i z Rakoczym przeciw Kozakom; a hetman sdzi, e choby
ich car nie wyda Polakom, to oniby Kozaków rozgromili, wic
porozumia si z Rakoczym i hospodarami ku sawie cara, e
tacy ksita z poddanymi carskimi sojusz zawarli, i gotów

walczy z Polakami, aby car zosta królem polskim. Kaza ru-

szy wojsku, bo Lachy cigaj do Kamieca, Tatarzy id im

na pomoc i stoj w pobliu Czechryna, a pasza sylistryjski

przeprawia si przez Dunaj.

— „Dobrze mówicie, odrzek Buturlin, ale jak si to stao,

e wiedzc, i Szwed jest nieprzyjacielem cara, poczylicie si
z nim i niszczycie Polsk, która cara królem obraa? Kiedy

hetman poddawa si carowi, pragn, aby car by królem

polskim, bo wtedy wiara prawosawna mnoy si bdzie;

a gdy Lachy zgodzi si z wami nie chcieli i car was przyj
pod swoj rk, to midzy punktami ugody z wami dalicie,

eby moskiewscy wojewodowie byli w Czernichowie, w Perea-

sawiu, w Niynie, a car tylko do Kijowa zaog posa i po-

zwoli hetmanowi wybiera podatki, a wy niepomni dobrodziejstw

carskich, czycie si z jego nieprzyjaciómi".

Wyhowski i syn hetmana poszli znów do Chmielnickiego

i wróciwszy, owiadczyli, e hetman pragnie, aby car by kró-

lem polskim, a Jan Kazimierz u nóg carskich prosi miosierdzia.

Ze Szwedami oni si od dawna poczyli, za panowania Kry-

styny, nim si poddali carowi.

Buturlin nie zadowolony t odpowiedzi owiadczy, e
musi mówi z samym hetmanem.

Otrzymawszy 19/6 audyency, powtórzy wszystkie po-

przednie zarzuty. — „Przysigalicie, mówi, carowi, a teraz

chcecie Rakoczego i posae Antona na pomoc Szwedom, za-

miast si stara, aby car by królem polskim i WXL., a Kozacy

zostawali pod jego wadz na wieki*.

Wtedy hetman rozjtrzony rzek: „Szwedzkiego króla nie

odstpi, przyjaz' to dawna, nimemy si poddali carowi,

a sowo Szwedów nieomylne. Car okaza si niemiosiernym,

zgodziwszy si nas odda w rce polskie, a teraz doniesiono

nam, e z Wilna posa na pomoc Lachom przeciw Szwedom
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i Rakoczemu 20.000 ludzi. My od dawna carowi suc i teraz

go nie odstpili i Jako wierni poddani do grobowej deski idziem

na wrogów jego, na bisurmanów. A gdymy si poddawali ca-

rowi, nie kazaem Bogdanowiczowi i Teterze, ani mylaem,
eby car w Czernichowie, w Niynie i w Pereasawiu mia
swoich wojewodów, którzyby dochody wybierali. Z posami

carskimi, z Buturinem, umówiono, e tylko w Kijowie bdzie

rezydowa wojewoda na dowód poddastwa. Dochody z Mao-

rosyi wydano na posów i posaców rónych pastw i na

wojskowe potrzeby, bomy walczyli za prawosawn wiar.

Tylko mi dziwno, e bojarzy nic dobrego carowi nie poradz.

Koron polsk jeszcze nie owadnli, pokoju nie zawarli, a ju
z drugiem pastwem, ze Szwecy, wojn zaczli; i gdybym si

nie zczy przyjani ze Szwedem, toby Polacy z tymi wszyst-

kimi, z którymi teraz przyja nas wie, ze Szwedem, z Ra-

koczym, z hospodarami i z Tatarami, nas poddanych carskich

wysiekli, ziemi nasz w pustyni zamienili, zanimby wasze

wojsko z pomoc przybyo".

Pose przeraony zuchwalstwem hetmana przysiada do

ziemi, kopany sowami gniewu i pogardy. — Hetmanie, szepta,

wstyd si mówi tak nieprzystojne' rzeczy, pomnij na Boga,

przysig twoj, na mio cara, który ci od nieprzyjació

broni! A teraz za twoj wiedz i pomoc Szwed i Rakoczy

zabrali w Polsce wiele grodów i niezliczone bogactwa, pomaga-

cie nieprzyjacioom naszym, niszczycie koron, która carowi

naley, przelewacie krew chrzeciask, upicie cerkwie, mor-

dujecie prawosawnych chrzecian,e sucha straszno, i cigacie

na siebie gniew boy. A wielki hospodar mio i cze ma dla

ciebie; moesz zaufa jego mioci i bd pewien, e suba
twoja zapomniana nie bdzie. I ani myla odda was w pod-

dastwo królowi polskiemu, a co wam powiedziano o wysaniu

na was z Wilna 20.000 ludzi, powiedziano na zo i nie wierz

temu.
— Ja wierny suga carski, odrzek hetman, i nigdy go

nie odstpi — tylko teraz dajcie mi pokój, mówi nic nie mog
i zechciejcie zasi do stou w moim domu i spoy, co Bóg

da — poczem ona jego i córka Katarzyna, usiadszy przy stole,

przyjmoway goci.

Chmielnicki, idc na udry z Moskalami, wywoa deklaracy

aski carskiej. Rozzuchwalony by pomylnemi wiadomociami

i przybyciem nowego posa szwedzkiego z nadzwyczajnemi
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obietnicami i ustpstwami, bowiem tego dnia 19,6 rano przy-

jecha dawniejszy agent liozacki, a teraz szwedzki, Daniel Oli-

yenberg z uwiadomieniem, e pose szwedzki Gustaw Lillien-

krona jedzie do Czechryna i przystan w drodze, czekajc

wezwania ietmana. Tene Daniel opowiada o zwycistwach

sprzymierzeców, jak Rakoczy z Kozakami zaj Kraków, król

polski umkn do lska, armie si poczyy, przeszy Wis,
id na Zamo, Lublin i Brze litewski . .

.

Gustaw Lillienkrona wysany zosta z pod Zawichostu (10/4,

po powrocie Wellinga). Karol Gustaw, nie czekajc zapowie-

dzianych posów kozackich, a pragnc jak naj spieszniej zawrze
sojusz z hetmanem i otrzyma posiki, posa mu asekuracy

pod przysig, e w tych prowincyach i województwach, które

hetman w niniejszej wojnie jako nagrod zatrzyma postanowi,

nie bdzie Kozaków niepokoi, ani adnej pretensyi roci, ani

im szkodzi nie bdzie. Takiej samej asekuracyi zaprzysionej

celem zabezpieczenia krajów, które król w Polsce dla siebie

zachowa pragn, da od Chmielnickiego "). Zarazem uwia-

damia hetmana, e Rakoczemu ustpi niektóre ziemie w Polsce

ale bez uszczerbku dla swoich przyjació i sprzymierzeców.

Posowi swemu poleci, aby si stara poróni Kozaków z ca-

rem, któremu nie do smaku wolno ludzi greckiego obrzdku
i który objawi ju swoje zamiary, tytuujc si panem Woynia,
Podola, Biaej Rusi, Kijowa, Halicza i i. Gdyby za pose nie

zdoa skoni Kozaków do zerwania z Moskw, mia da, aby

posali zaraz do Brzecia litewskiego 20— 30.000 ludzi, nie liczc

posików danych Rakoczemu, których by król móg uy prze-

ciw Polakom i Moskwie. W ostatecznym razie mia skoni
Chmielnickiego, aby carowi pomocy przeciw Szwedom nie dawa
i stara si go przywie do zawarcia pokoju z królem ^^).

Lillienkrona, który wraz z posami Rakoczego i hospodara

modawskiego mia si nastpnie uda do Krymu, czeka w la-

sach kilka mil ^^) od Czechryna, bo rezydent szwedzki 01iven-

berg, wysany przodem z uwiadomieniem o jego przybyciu,

zatrzymany zosta przez Chmielnickiego. Hetman lec przyj
podarunki — siodo oprawne z czaprakiem i kolczug ^^X ^1©

kaza powiedzie posowi, e jeli mu król poleci domawia si
o tem, co im zostao przedoone przez Wellinga, to on, hetman,

nie chce mie z nim nic do czynienia. Gdy jednak pose
przedoy iustrukcy i asekuracy, hetman owiadczy, e go

przyjmie z radoci, ale prosi, aby si zatrzyma jaki czas na
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miejscu. Tymczasem, otrzymawszy z ust posa moskiewskiego

solenne zapewnienie mioci i aski carskiej, wysa zaraz na-

zajutrz Wyliowskiego do Buturlina z propozycy poredniczenia

pokoju midzy Szwecy a Moskw, z czem si kilkakrotnie

Szwedom ofiarowa ""), a ostatnim razem owiadczy Wellingowi,

e cara napomni, aby wstrzyma kroki nieprzyjacielskie i wy-

nagrodzi szkody królowi, bo w przeciwnym razie on, hetman,

bdzie musia wystpi przeciw Moskwie.

Przyszed Wyhowski 20,6 do Buturlina na dzie dobry

i przeprasza za ostre sowa w czasie ostatniej audyencyi, bo

hetman rozdraniony chorob, na wszystkich si gniewa. Na-

stpnie przypomina, co Kikinowi, posowi carskiemu powiedzieli,

e gdyby si car nie gniewa, toby hetman napisa do króla

szwedzkiego z napomnieniem o naruszenie pokoju z Moskw,
coby za król odpisa i czy gotów prosi o pokój, byoby do-

godnie wiedzie.

„Kikin — odrzek Buturlin — doniós o tem carowi i hetman

moe wypowiedzie królowi szwedzkiemu wszystkie nieprawdy

i napomnie go, aby si usprawiedliwi; a jeli ju pisa i da,
aby mu król myl swoj objawi, to odpowied królewsk

ma posa carowi z doniesieniem, kogo z listem swoim wysa
i co posacy mówili. A teraz — mówi dalej pose — doniós

stolnik Nestorów carowi 5 4 1656, co sysza od hetmana lit.

Sapiehy, e król szwedzki ma posów swoich w Czechrynie,

a 17/2 jeden pose jecha od Chmielnickiego na Suck do Prus

i tego posaca zapa Sapieha i listy mu odebra, w których

hetman donosi, e celem utwierdzenia sojuszu oczekuje wielkich

posów, a ci posowie wysani zostali w listopadzie z Prus przez

Wgry, Multany, Wooszczyzn i hetman ich teraz oczekuje".

Wyhowski odpowiedzia, e hetman wysa by do króla

szwedzkiego kozaka Doroszek, ale ten si wróci, bo drogi

zamknite, a teraz dowiedzielimy si, e jad wielcy posowie

i cz przyjedzie do Czechryna; za hetman Sapieha powiedzia

na zo, e Chmielnicki pisa o zatwierdzenie sojuszu, pisano

o braterstwie, przyjani i o dawnych umowach z królow Kry-

styn, eby z dwóch stron uderzy na Lachów.

Ale Buturlin, który tego dnia 20 6 co musia zasysze
o przyjedzie Lillienkrony, rzek Wyhowskiemu : „Pisarzu, po-

mnij na mio i aski cara i pracuj dla niego prawem sercem

i dusz bez chytroci i obudy, a praca twa nie bdzie zapo-

mniana".
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Gdy si tego rodzaju porednictwo nie powiodo, zaprosi

ietman posa szwedzkiego do Czeciryna. Wyjecia dwie wiorsty

naprzeciw niego Wyhowski i asau Kowalewski, marszaek tiet-

maski i prowadzili do hetmana 22 6.

Wyiowski prosi, aby nie mówi, z czem przyj eclia, bo

ietman chory i osabiony. Zaproszono go do stou wraz z ro-

dzin hetmana, który pi na powodzenie króla, a traktaty po-

ruczy Wyhowskiemu i synowi swemu, obranemu i ogoszonemu

hetmanem. Tego pose pozdrowi imieniem swego pana, co ojciec

mile przyj proszc, aby król zachowa przyja dla syna.

Gdy przyszo do przedugodnych punktów, Wyhowski za-

cz od tego, e hetman zatrzyma posów carskich, aby widzieli,

z jak czci przyjmuje posa szwedzkiego, poniewa pragnie

nakoni cara do pokoju ze Szwecy. Zmuszeni s dochowa
przyjani Moskwie, bo maj Tatarów i Turków przeciwko sobie,

a posowie moskiewscy obiecali, e nie bd pomaga Polakom.

Pose widzc, e nie nakoni Kozaków do zerwania z Mo-

skw, owiadczy, e król nikogo innego nie chce mie poredni-

kiem, tylko hetmana. Postanowiono wic wysa w tej sprawie

zaraz nazajutrz goca do cara wraz z moskiewskimi posami,

a do króla wyprawi Kowalewskiego z wzajemn asekuracy,

e Kozacy do tej czci Polski, któr król dla siebie zachowa
pragnie, adnej pretensyi roci nie bd. Daniel twierdzi, e
Kozacy daj Polski po Wis.

Hetman, mimo choroby, kaza si zawie do kwatery

posa i powiedzia (22 6), e przyby drugi pose moskiewski

z obietnic znacznej sumy pienidzy, jeli si Kozacy z carem
pocz przeciw Szwedom, ale otrzyma odpowied, e hetman
chce by przyjacielem przyjació, a wrogiem wrogów króla. To
powtórzy kilka razy, a komnata bya pena starszyzny i Ko-
zaków. Mówi, e dopóki nie dostanie odpowiedzi od hana, nie

bdzie móg da pomocy królowi, cho wojska ma gotowe
i moe ruszy tak na Tatarów, jak na Moskw. Pragn tylko

dowiedzie si, gdzie król i co sycha z armi szwedzk.
Nie radzi posowi jecha do Krymu, bo han ju w 60.000

ludzi stan nad Dniestrem, gdzie stoi wojsko kozackie, i posa
do niego, aby si z nim poczy, a Tatarzy maj zwyczaj

wizi posów, którzy w czasie wyprawy do nich przybd s^.

Buturlin zaniepokojony, chcc si dowiedzie, z czem po-

sowie przyjechali, wezwa naprzód sub Chmielnickiego, a na-

stpnie dwóch podpisków Wyhowskiego, którzy w kancelaryi
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hetmaskiej pracowali. Da im po dwie pary sobolów, a oni

powiedzieli, e pose Rakoczego przyby w tym celu, eby
ksi zosta i tytuowa si królem polskim; hospodarowie

prosili hetmana, aby ich broni od Tatarów i Turków, a z Ra-

koczym taka stana umowa, e wszystko po Wis bdzie

naleao do zaporoskiego wojska. Szwed za posya do hetmana,

eby miast, gdzie stoj szwedzkie zaogi, nie wojowa, gdy on,

Szwed, z Rakoczym na króla polskiego wyruszy, a Rakoczy

ani Szwed królem polskim nie bdzie, koron znios, a grody

podziel. Rakoczy chce by królem polskim i wgierskim,

a król szwedzki zostawia to woli hetmana. Ale z czem teraz

pose szwedzki przyjecha, nie wiedzieli, bo z hetmanem nic

o sprawach nie mówi, a z Wyhowskim konferowa sam na sam

po acinie, nikt nie protokoowa, a tómacza nie byo.

Buturlin wezwa Wyhowskiego i zakl go, aby pamita
na boja bosk i sub carsk, a pisarz wejrzawszy na obraz

Zbawiciela, przeegna si i pod przysig zezna, e pose
mówi z nim, Wyhowskim, o przyjani, braterstwie i mioci
z hetmanem i wojskiem zaporoskiem.

23/6 stan pod kwater moskiewsk Kowalewski, prowa-

dzi dwa konie z rzdem i prosi Buturhna do hetmana, który

chcia poegna posa. Chmielnicki prosi, aby car wrogom
wojska zaporoskiego wiary nie dawa, i powtarza, e Kozacy

poczyli si ze Szwedami i Rakoczym bez wiedzy carskiej dla

tego, eby Polacy ze Szwedami i z Rakoczym na nich nie ude-

rzyli; e sobie nie yczyli ani nie ycz, aby Szwed lub Ra-

koczy zawadn polsk koron, ale pragn, aby car pogodzi

si ze Szwecy, wiedz bowiem, e Szwed bdzie skonny do

pokoju, a jeli nie zechce, to oni znajd sposób na niego.

A terazby skoczy z Lachami, ze wszystkich stron na nich

uderzy i zdusi, zanim si pocz z postronnemi pastwami

;

bo choby i obrali cara, to tylko na to, aby mie spokój za

ycia Jana Kazimierza. Gdy si wzmocni i pocz z postron-

nymi, nie bd chcieli uzna cara, czego dowodem listy do

cesarza tureckiego, które on. Chmielnicki, przesa do Moskwy
przez Korobk.

Buturlin przypomina mu, e w r. 1655 nie chcia bra
szturmem Husiatyna i Lwowa, mówic, e chociaby si poddali

sami ydzi i bisurmany, nie naley ich niszczy, ale zachowa
w mioci i opiece, i stawia za przykad króla szwedzkiego,

który nie szturmowa, nie paU wsi i dworów, nie zabija ani
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wizi ludzi i nie niszczy tych, co si dobrowolnie poddali.

A teraz Polacy sami pragn by pod carsk rk i gotowi

z powodu kozackiego niszczenia podda si Szwedowi lub Ra-

koczemu. Kozacy z puku Iwana Neczaja morduj i grabi

szlacht, któr car obdarzy dobrami, i wpisuj ludzi w Mohi-

lewszczynie w regestra kozackie, a gdy we Wilnie radzono

o elekcyi cara w Polsce, to on, Chmielnicki, powiedzia Kiki-

nowi, e choby si car pogodzi z królem, ja z Polakami

w zgodzie nie bd, ale ich zgubi lub sam przepadn. A jak
ty bdziesz mia korzy, gdy Polacy z powodu waszego

niszczenia poddadz si Szwedom i Rakoczemu ?

Hetman tómaczy si, e nie bra szturmem grodów, gdzie

byo duo prawosawnych, i majc gówny cel na oku, chcia

rozbi kwarciane wojsko i hetmanów, a potem ruszy w gb
Polski i zmusi Lachów do poddastwa carowi; a okup, który

wzi we Lwowie, rozda wojsku. „I chobym rozum straci, nie

pozwolibym niszczy armatami prawosawnych chrzecian".

Buturlin da, aby syn Chmielnickiego, który 30 4 zosta

obrany hetmanem, zoy przysig poddacz na ewangeli.
— Widzicie, odpar hetman, e ja teraz bardzo chory

i zgrzybiay. Mówiem z pukownikami, aby pomnc na moj
sub, starania i gorliwo, wybrali syna mego hetmanem, ale

póki ja yj, buawa i wszelka wadza w moim rku, a gdy po

mojej mierci syn obejmie buaw, zoy przysig carowi^*).

Nareszcie pose wystpi ze skarg na puk czauski, który

cay mcisawski powiat zajecha, ludno w Kozactwo zapisuje,

szlacht, która carowi przysigaa, wygnali. Moskali bij. Car

pyta, skd ta samowola, i da, aby pukownik Neczaj i setnicy

puku mierci byli karani i aby hetman wywiód zaogi z miast,

gdzie im sta nie kazano, a take w województwach wileskiem,

trockiem, miskiem, nowogrodzkiem, mcisawskiem , oraz

w lidzkim, Sonimskim, oszmiaskim, wokowyskim powiecie

i w innych województwach i powiatach. A w czasie wojny

z Polsk — mówi Buturlin — ucieko wiele poddanych bo-

jarskich w kozackie grody, do Nowogrodu siewierskiego, Po-

czepa, Staroduba i stamtd wyprowadzaj gwatem wiele ludzi

do kozackich grodów. Car kaza wyda tych, którzy uciekli.

Co odpowiedzia Chmielnicki, nie wiadomo. Prawdopodobnie

obieca wysa odpowied przez Wyhowskiego, a do Neczaja

rozkazy, aby szlachty nie uciska.

Wojna Brandenburska. 1*
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24/6 przyjecha do Buturlina Wyhowski i usprawiedliwia

si, e wczoraj nie przywióz odpowiedzi, bo mu hetman kaza
by u posa szwedzkiego i wybada zamysy króla, a Lillien-

kronie kaza owiadczy, e Jeli si król nie usprawiedliwi

w obec cara i nie bdzie si stara o pokój, to hetman i wojsko

zaporoskie stan si Jego wrogami. Pose szwedzki zasmuci si,

przyzna zarzutom suszno, ale wyrazi wtpliwo, czy car

zechce pokoju; i Jeliby car — mówi pisarz — pozwoli posa
do króla szwedzkiego, aby wojny nie byo, to oni to uczyni,

a wiedz, e Szwedzi poczyli si z innymi panami i królami.

Buturlin nie da adnej odpowiedzi i domaga si odpra-

wy ^^). Zada od Wyhowskiego 25 6 wydania korespondencyi

hetmana, któr pisarz postanowi odda „choby mu przyszo

co wycierpie". Przyniós 13 listów mniejszej wagi, a nastpnie

wysa do Moskwy 11 ^*).

28/6 poegna Buturlin hetmana. Wrczono mu list do

cara, otrzyma w podarunku dwa konie, a na straw na drog
22 rubli ortami, a diak poselstwa 13 rubli ortami *'^).

Car zaraz po powrocie posa wyprawi do Chmielnickiego

powiernika swego i gow strzelców moskiewskich Artemona

Matwiewa, prawdopodobnie z rozkazem odwoania Antona i po-

zwoli, eby Jerzy po mierci ojca hetmani '^'^). —
Sprawa sojuszu Chmielnickiego z Karolem Gustawem zaraz

w pierwszym dniu ukadów 22/6 dobiegaa koca. „Co si tyczy

poruczenia danego przez WKM., to ono stosownie do woli WKM.
wnet zostaoby zaatwione, gdyby nie nastay czasy, kiedy

wszystko stano w zamieszaniu i w nieporzdku ")".

Zaszy nieprzewidziane wypadki. Han wkroczy jako nie-

przyjaciel na Ukrain. Oszuka Chmielnickiego. Pisa, e si
nigdy z nim nie rozczy, e otrzyma rozkaz od sutana ruszy
na Rakoczego i pomaga królowi polskiemu, ale gotów i, gdzie

wola hetmana i kogo królem polskim chce uczyni. Pragnie si
z nim porozumie i da, aby stan z wojskiem w pobliu

Sawrani i posa celem porozumienia czowieka swego do Ocza-

kowa, gdzie si uo ^^). Zarazem wezwa hospodara Stefana,

aby mu przysa swoje wojsko, ale hospodar chcc uagodzi
hana, który mu grozi zagad, okupi si 100.000 talarów ^^).

Tymczasem Chmielnicki otrzymawszy wiadomo, e Ra-

koczy opuszczony przez Szwedów i zagroony pocigiem wojsk

polskich i austryackich, radzi ksiciu, aby uchodzi na Ukrain.

Trudno bowiem przypuci, aby pochód Wgrów na Ukrain
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odbywa si bez wiedzy hetmana. Chmielnicki donosi carowi,

e odwoa Antona, i rzeczywicie, Anton wraca, ale w towa-

rzystwie Rakoczego, a hetman wyprawi na przyjcie ksicia

syna swego z korpusem 20.000, sdzc, e pomoc ta wraz

z Kozakami Antona bdzie wystarczajca, aby Wgrów i Wo-
ochów bezpiecznie uprowadzi.

Wrczy synowi klejnoty, piecz, buaw, wszystkie akta

i dokumenta publiczne, po grodach rozesa uniwersay, Marcina

Puszkara i Wyhowskiego na wypadek mierci swojej doradcami

syna mianowa, i mody wódz przy grzmocie dzia hetmanem
okrzyknity i czapkami zarzucony wyruszy w pole ^°), aby si
okry saw.

eleskiemu pukownikowi bracawskiemu posa stary

hetman 13/6 kilka puków na pomoc "), w obawie, aby Tatarzy,

którzy ju zagony rozpucili, nie przecili Wgrom drogi. Do-

wiedzia si, e ordy nie wicej jak 24.000. Tatarzy rzucili si
na Kozaków '^^\ eleskiego osaczyli pod Bracawiem, Jampol
i Konic wysiekli. Spalili 18 grodów, zabrali wielki jasyr

w obecnoci posa kozackiego, którego han zakutego w kajdany

prowadzi ze sob i odprawi 27/6 (s. k.) do Chmielnickiego

z tem, e kto podniesie or przeciw królowi polskiemu, bdzie
uwaany za wroga. Jarzc oczami, aowa, e mu si nie po-

wiodo pochwyci posów Szweda, Rakoczego i hospodarów.

„Rozmówibym si z tob o wynagrodzeniu, którego potrzebu-

jecie za wojn w Polsce ''^y.

Chmielnicki wyprawi do cara pukownika Teter (10/7)

z prob o pomoc. Donosi, e odwoa Antona i wysa z Za-

poroa 20.000 na Krym, a cara uprasza, aby Docom, Astra-

chacom i Kazacom rozkaza wraz z Zaporocami ruszy na
Krym ''*). Zarazem owiadczy Tetera, e hetman pragnie si
dowiedzie, czy car z królem szwedzkim czy z królem polskim

pokój zawrze zamierza. Stary i chory pragnie pokoju i prosi,

aby car z Szwecy i Polsk pokój zawar. Jan Kazimierz przy-

sya znów Bieniewskiego. Temu hetman odpowie, eby Polacy,

obrawszy królem cara, nieodmiennie przy tem stali, chocia
oni niesowni; otrzymali austryackie posiki, a Bieniewskiego

wysali z tem, e jeli car i Chmielnicki nie zawr z nimi

pokoju, to król podda si sutanowi albo ustpi Prus i Gdaska
i pogodzi si ze Szwedami. Jeeli w tym roku zym ich za-

mysom nie zapobieymy, to na przyszy rok chc koczy
z nami i samego Turka pobudz na nas, emy im powolni

14*
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nie byli. Jeeli car pragnie zgody ze Szwedami, to hetman

wyle do nich od siebie, aby pokój zawarli wedug carskie]

woli "O-

Car przyrzek pomoc, ale co do porednictwa Chmielni-

ckiego nie da adnej odpowiedzi '^).

Przy tej sposobnoci ponowi Wyhowski przez Teter
prob wysan przez Buturlina, aby mu car za jego zasugi

nada majtki, które po mierci tecia jego Bogdana Stetkie-

wicza, kasztelana nowogrodzkiego, onie Wyhowskiego przyna-

le. Prosi take za bratem swoim Konstantym i za swoim

ziciem Tetera. A kiedy mu powiedziano, e car darowa im

ju wielkie grody i majtki i mog y wygodnie, a majtki

ony Wyhowskiego nadane zostay szlachcie i odbiera ich nie

mona, prosi pisarz, aby mu car da jaki majtek na Litwie").

Równoczenie, wysyajc Teter do Moskwy, wzywa
Chmielnicki serdecznym listem Bieniewskiego — którego król

ponownie na Ukrain wyprawia na dokoczenie ugody z Ko-

zakami — aby natychmiast przybywa do Czechryna, zapewnia-

jc, e zdrowo powróci do ojczyzny bez wszelkiego przenaga-

bywania '^). Do czego on Bieniewskiego potrzebowa? Czy

pragn poredniczy midzy Polsk a Rakoczym, czy now
knu zdrad ?

Tymczasem Jerzy Chmielnicki, wyprawiony z pomoc Ra-

koczemu szed na Bracaw, gdzie si bitwy z Tatarami spodzie-

wano. 20 7 by w pobliu miasteczka Kapustina, gdzie spotka

elibuskiego wysanego z Moskwy do Rakoczego i Antona.

elibuski nie móg si nigdzie dowiedzie, gdzie si ksi
znajduje ^^), wreszcie 28/7 natkn si pi mil od Midzyboa na

wojsko Jerzego, który mu kaza i za sob. Gdy wojsko sta-

no u Nalewajkowskiego brodu, spyta go pukownik mirogrodzki

Grzegorz : „Poco ty drugi raz przyby do obozu niewezwany ?

Rakoczy trzy dni temu sta pod Midzyboem, ale uszed, nie

wiadomo gdzie". elibuski odrzek, e pojedzie za nim choby
do Siedmiogrodu. — „Nie moesz jecha do Rakoczego, bo ksi
oblony przez Lachów i Tatarów, hetman Jerzy rusza naza-

jutrz z odsiecz". Pozosta wic w obozie i czeka, gdzie

wojsko ruszy.

1/8 kaza Jerzy zwin obóz i ogosi Kozakom, e idzie

wojowa Polsk. Ale zaraz Kozacy ze wszystkich puków —
zbuntowani widocznie przez ludzi Antona, którzy 21/7 opucili

Rakoczego — otoczyli tumnie namiot hetmana i mówili mu
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i pukownikom: „Wysalicie nas broni Ukrainy od Tatarów, a te-

raz kaecie i na Polsk, a z czem i, kiedy zapasów nie mamy,
a i nie wolno bez carskiego rozkazu. Wojsko Antona stracone,

a teraz idziecie nie wojowa króla, ale ratowa Rakoczego".

Jerzy rozkaza starszynie rozpdzi buntowników i zmu-

si wojsko do pochodu. Wtedy Kozacy krzyczc: „My carowi

suy chcemy !
^o)", zabili dwóch pukowników niyskiego

i mirogrodzkiego ^0» i wrócili do domu ^^\ a zdybawszy eli-

buskiego, kazali donie carowi, e nie suchaj starszyzny,

która ruszya w pochód wbrew woli cara ^^).

W Czechrynie, „w oczekiwaniu wielkich zmian i nadzwy-

czajnych wypadków", wygldano z niepokojem wiadomoci od

Antona, Rakoczego i od modego hetmana.

W tych warunkach pose szwedzki, który tam bawi, nie

móg si spodziewa pomylnej odprawy. „Co do Moskwy —
pisa — Kozacy nie chcieli si do niczego zobowiza, twierdzc,

e nie mog gwaci przysigi, zwaszcza w tym czasie, kiedy

im ze wszystkich stron gro ssiedzi i nieprzyjaciele, ie Daniel

obiecywa królowi w ich imieniu wicej, ni mu poruczono.

Wysali, jak mówi, posa do cara (Teter), dajc pomocy
przeciw Tatarom, jeli si wojna przecignie i Turcya ornie
wystpi; i przez tego posa radzili carowi, aby y w zgodzie

z królem szwedzkim i wynagrodzi mu szkody".

„Wszystko w zamieszaniu i w nieporzdku. Hetman bardzo

chory, Wyhowski czasu nie ma i podejrzany, e po mierci

hetmana, która moe lada chwila nastpi, chce obj naczeln
wadz; wstrzymuje widocznie wszystko, aeby urzeczywistni

swoje zamiary i przygotowa si na wszelki przypadek. Powstay
ju dwie partye, poczem na rozkaz hetmaski umiercono w ta-

jemnicy czterech znaczniejszych ludzi. Gdym nastawa na od-

powied, pisarz odpowiedzia, e nie mog dokoczy ze mn,
cho sami bardzo pragn, bo hetman nie moe si ruszy, a oni

zajci wojn, i wszystko, co potrzebne do zakoczenia i do

podpisania traktatu zamknite, niczego ruszy nie wolno.

Wreszcie musz si jeszcze porozumie z królem i z Rakoczym
w sprawie rozgraniczenia, wyjanienia i usunicia niektórych

trudnoci. Chcieli wyprawi posa celem przedoenia swoich

warunków i umówienia punktów, które nie zostay poruszone,

ale teraz zrobi tego nie mog, bo droga do króla zamknita.
Widz po wszystkiem, e si nie chc deklarowa tak, jak chce

WKM., ani wyjawi innych przyczyn".
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„W tern zamieszaniu powszechnem nadesza niespodzie-

wana wie, e Rakoczy midzy Midzyboem a Winnic przez

Polaków napadnity musia si podda, bo go Kozacy i Woosi
opucili. Odda obóz, armaty, piechot, zapasy, beczk zota;

obieca dwie beczki zota zoy na granicy, gdzie go Polacy

odprowadzi mieli, i da zakadników. Ale Tatarzy dowiedziawszy

si o tej umowie, pucili si za nim w pogo, aby si podzieli

z Polakami zdobycz".

„To wiaroomstwo Kozaków pod Midzyboem tak dotkno
hetmana, e kaza woa Antona, w ogniu stany mu oczy

i takim zawrza gniewem, e zgrzytajc wzywa Boga na pomoc
i straci mow. Raony udarem lea 5 dni ze zdrtwiaym j-
zykiem, a 6 dnia 27 7 (s. k.) iskra soca w nim zagasa ^^)''.

Umar — pisze Kochowski — bezecny grabarz pokoju, co

przeciw nam Krym, Moskw, Daci, Siedmiogród i ottomaskie

pastwo poruszy — ciar dla Polski, plaga Rusi. Na ou
mierci Kowalewskiego i Lenickiego pukowników opiekunami

syna naznaczy, a e si obawia, aby Wyhowski, cieszcy si
wielkim mirem u Kozaków, nie sign po buaw, przeto we-

zwawszy go przed zgonem, sawi go w obec wszystkich jako

wzór wiernoci, nazwa go podpor potgi kozackiej i ostatni

wol da dla posuszestwa, a jego samego, wzdychajc,

zaklina, aby si opiekowa jego synem i ojca mu zastpi ^^).

Jako sam Wyhowski twierdzi, e mu hetman opiek nad sy-

nem i caem wojskiem zaporoskiem zleci ^'*).

„Teraz, pisa pose szwedzki, nie pozostaje mi nic innego,

jak jecha z Wyhowskim do wojska i dowiedzie si, co zrobi

nowy hetman wraz z pukownikami z tem, co im radzi i poru-

czy zmary. Ze mierci jego nastpi wielkie zmiany, bo naród

niespokojny, a Wyhowskiego podejrzywaj, e zamierza stan
przeciw nowemu hetmanowi i przej na stron nieprzyjació.

Wojsko kozackie ruszyo za Tatarami, którzy poszli pod Ka-

mieniec, Moskale z wielkiem wojskiem id na pomoc Kozakom.

Pose modawski i Rakoczego chcieliby odjecha, ale ich Wy-
howski nie puszcza, czekajc dokadnej wiadomoci o ugodzie

Rakoczego z Polakami. Antona, którego zmary rozkaza wraz

z innymi dowódzcami ukara mierci, staraj si usprawiedliwi.

Rozkazu nie speniono, bo nowy hetman nieobecny ^')* a Wy-
howski rozpuci wojsko pod pozorem, e adne nie grozi nie-

bezpieczestwo ^^), i czeka na przybycie Moskali. —
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mier Chmielnickiego, jakkolwiek spodziewana, spada
jak grom z jasnego nieba. Tumy cisny si pod dworzec

hetmaski i zalegay ulice w niemem oczekiwaniu — a kiedy

6 sierpnia o 5 rano ®^) rozleg si z pod ganku dworca huk
doTiowego dziaa na znak aoby, powsta pacz i narzekanie:

„S:eroty my nieszczsne — bafku, gdzie si podzia? Kto

bdzie myla o nas ? Kto ustrzee od wrogów ? Kto nas ratowa
bdzie? Zaszo soce nasze, a my zostali na zniszczenie!^*')".

W poudnie, gdy z otwartych okien buchno wiato
gromnic i dym kadzide, a z ganku i dokoa dworca rozlegy

si zawodzenia paczek... jeniec mierci spoczywa ju w trumnie,

a starszyzna wchodzia cicho na palcach i przyklknwszy, chy-

lia gowy do nóg jego w pokorze i w guchem milczeniu, jakby

si baa zbudzi srogiego czowieka, który rozcignity lea,
jak kloc gliniany, z wielkim krzyem na piersiach — twarz

omszaa i wykrzywiona, na powiekach zote monety byszczay.

Zwoki wywieziono zaraz z cerkwi Upienia Bogarodzicy

do Subotowa, gdzie si pochowa kaza.

Kondukt minwszy Storoow mogi szed po za Pohibel-

nemi mogiami, a o zachodzie soca wstpi na ów olbrzymi

most sze wiorst dugi (pótora godziny drogi) ^^), zbudowany
wród lasu na palach, nie w poprzek, ale wzdu bagnistego

dopywu Taminy. Po nim we dnie nie byo bezpiecznie,

a w nocy strach, bo tam w bagnach i trzsawiskach gady
i nieczyste siy legowisko miay...

Od Spaskiej bramy Czechryskiego zamku wzdu caej

drogi pony beczki smolne, jakby na znak zbliajcej si ordy.

Most chwia si i dygota pod naporem tumów, nasypiska sy-

czay, ligary dudniy i trzeszczay pod jazd krzyack i pod

ogromnym wozem ze zwokami hetmana. Szli wród piewów
aobnych i zawodze paczek. Czarne chmury im towarzyszyy,

wiatr d za nimi. Las szumia dziwnymi gosami, pochodnie

gasy, konie si rzucay, ludzie przeraeni boskiego zmiowania
prosz, bo tam w oddali z pod mostu co jczy i woa... To
dzwony subotowskie jczay i na nieboszczyka woay.

To ne czornyi chmary — piewali póniej lirnicy —
To ne czornyi chmary jasne sonce zastupay,

Ne bujnyi witry w temniem uzi buszoway;
Kozaki Chmelnyckoho choway,
Bafka swoho opakay.
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Wysza naprzeciw synowa ze swojemi dworkami i prowa-

dzia ciao do cerkwi w. Michaa, gdzie czeka do 24/8 (s. k.)

na pogrzeb, który si odby w obecnoci Bieniewskiego, a na-

zajutrz po pogrzebie wybraa czer i starszyzna hetmanem

Wyhowskiego. Tu w Subotowie w kamiennej cerkwi, któr

zbudowa, znalaz Chmielnicki grób, a z nim pochowano pa-
stwo kozackie. Nad grobowcem pod baldachimem umieszczoio

portret jego z napisem wyliczajcym zasugi tego „kozackiego

heroja, który podobny Grekom, przez których upada Troja,

obali Polsk i Uni, Tatarów, Turków i cesarza ustraszy^

i niezwyciony w bojach szczliwy wzi koniec, bo z syia

ojczyzny dostojniejszy zjawi si ojciec ^*)''.

Czarniecki w r. 1664 — jak pisze Maor. Lietopis — spali

Subotowo i kaza grobowce rozbi, a zwoki hetmana i Tymosaa

spali ^% a wedug innych rzuci psom na poarcie — ale wia-

domo ta nie zasuguje na wiar.

Bantysz Kamieski, historyk maorosyjski, zwiedza Su-

botów jakie 100 lat temu. Za jego czasów ciany domu Chmiel-

nickiego byy do poowy w gruzach.

„Wyjechaem umylnie— pisze — do miasteczka Subotowa,

6 wiorst od Czechryna, szuka miejsca, gdzie lea Chmielnicki.

Subotowska cerkiew, dawniej z jedn wie, ma wygld gotycki,

ciany gruboci 3—4 okci, wysoko gównej fasady 8 sni,
dugo cerkwi 40 okci. Kapan zapewnia mi, e Ukraicy

ukryli zwoki Chmielnickiego i wydali Polakom inne, ale ja

temu nie bardzo wierz. Nie mona byo tym sposobem oka-

ma Czarnieckiego. Czyby oni sami lub ich potomkowie nie

wznieli byli nowego grobowca Chmielnickiemu? ^*)".
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VIII.

ODZYSKANIE KRAKOWA '),

Posiki rakuskie przybyy pod koniec siedmiogrodzkiej

wyprawy, aby zaj Wieliczk i Kraków.

W starej stolicy Polski po odjedzie Wittenberga (5/2 1656)

sprawowa rzdy gubernatorskie Pawe Wirtz do 16, 5 1657 i po-

stpowa wzorem swego poprzednika. Wykwintny dworak,

dzielny onierz, zrczny czowiek i wielki lampart, wytrzyma
wród najtrudniejszych warunków trzykrotne oblenie, zupi
doszcztnie miasto, zyska saw, majtek i znaczenie ^). Powia-

dano, e si urodzi w ubogim domu w Prusach. Jako may
chopiec suy u handlarza lekarstw, uczszcza do szkó

jezuickich, wstpi do zakonu i tam 18 miesicy przebywa,

ale wypdzony uda si do Wiednia, potem do Krakowa i jako

towarzysz i pedagog Drojewskiego (moe Drohojowskiego), do

Niemiec wyjecha. Tu opuci swego pupila i wstpi do wojska

Gustawa Adolfa, gdzie odwag, przebiegoci i niewyczerpanym

zasobem podstpów si odznaczy. By przez kilka lat guber-

natorem w Oomucu 3), nastpnie przeszed w sub Karola

Gustawa i na jego dworze mile przez wszystkich widziany

z powodu dowcipu i wesooci, naby dworskiej ogady i tak

wietnie si prezentowa, e Karol Gustaw wstpiwszy na tron,

wysa go w poselstwie do Holsztynu, aby mu sprowadzi on ^).

Objwszy rzdy w Krakowie, zamieni miasto w jedno

wielkie wizienie i rzdzi niem, jak swoj wasnoci pry-

watn. Syszc, e si Polacy gromadz, wysa kosztowniejsze

sprzty na 80 wozach do Szwecyi (13/3), a nastpnie (20/3)

w kierunku Wrocawia. Miasto obwarowa, zburzy wszystkie

domy na przedmieciach i kocioy na Stradomiu. Ulice poza-
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myka elaznymi acuchami, pozabija palisadami. Wszelki

or, nawet widy i topory, kaza znie na ratusz, a drzwi od

kamienic i piwnic i kraty z okien na rynek. Rewidowa wszyst-

kie domy kadej soboty. Wszystkich podejrzanych wydala lub

w wizieniu trzyma. Starców i ubogich ze szpitali wygoni,

a nastpnie wszystk sub msk i esk, e tylko ojcowie

rodzin z onami i dziemi pozostali. Wreszcie 17/10 zakaza
z domów wychodzi, kobietom z okien wyglda. Zabroni

(20/10) naboestwa w dni powszednie, procesyi, pochodów
z pogrzebami. Ksiom zakaza chodzi jawnie z Sakramentem
do chorych. Dzwony i zegary miejskie ucichy. Bi faszywe
szóstaki, które kaza przyjmowa (9/11) pod srogiem karaniem,

a star monet, „czarne szóstaki" bite z dobrego materyau, do

komisarza szwedzkiego znosi. Od rady miejskiej zada za-

pewnienia bezpieczestwa zaodze i pocignicia podejrzanych

do odpowiedzialnoci, a e mu to nie wystarczao, wyda rozkaz,

aby wszyscy mieszczanie zoyli przysig, e bd wierni kró-

lowi szwedzkiemu, donios o tajemnych praktykach w miecie,

i nikogo do domu nie przyjm bez opowiedzenia. Tym za,

którzyby takiej przysigi zoy nie chcieli, mieszczanom i ksi-

om, kaza opuci miasto z rodzin o ebraczym kiju, a ktoby

pozosta, tego na pal wbi i w koo wplata obiecywa. Potem

kijami pdzi przeraonych do przysigi; wielu jednak wolao
opuci miasto, nie chcc si wyprze prawowitego monarchy

i plami si donosami. Werbowa szpiegów, a stronnikom

swoim pozwala rabowa domy opuszczone, i tacy byli najwier-

niejsi, co si obawiali wkroczenia wojska polskiego.

Wesó by Wirtz, kilkakrotne zamachy na jego ycie nie

psuy mu humoru. Pi ze swoimi oficerami po szynkach na

koszt i rachunek kupców i wyprawia huczne u siebie biesiady,

a kiedy noc niespokojni mieszkacy w grobowem milczeniu

czuwali, w kwaterze Wirtza w rynku, w naronym domu przy

Brackiej ulicy, grzmiaa muzyka, syszano plsy i krzyki. Kobiety,

utrzymujce domy nierzdu, Segniecowa, Wicherkowska, Laso-

moniczka i Pilichowska, która trzymaa róne fraucymery dla

generaa i oficerów, te Wirtza w zioach kpay, a nawet ksieni

klasztoru zwierzynieckiego, Dorota ugowska, mieszkaa jaki

czas u generaa, dostarczaa rozmaitych specyaów i miaa
dziewki, które szpiegoway. Uatwiali mu obron miasta Arya-

nie, heretycy, renegaci i ydzi, którzy si tumnie do Krakowa
zjechali. Z ydami radzi, gdzie i w jaki sposób zebra monet ^).
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Trzy powaniejsze próby odzyskania Krakowa zawiody.

Naprzód Franciszek Dembiski, starosta nowomiejski, ze-

brawszy z przyjaciómi swego domu blisko 2.000 jazdy i piechoty,

zoonej ze szlachty i wocian województwa krakowskiego,

ruszy pod Kraków. Stan pod Mogi i czekajc na posiki,

wszed w porozumienie z mieszczanami, którzy na dany znak

mieli wyci stra i otworzy bramy. Zdradziy spisek owe
kobiety, utrzymujce domy nierzdu, za pomoc których Dem-
biski przesya listy do spiskowców.

Wirtz wysa za rad tych kobiet 8 beczek wina zapra-

wionego w poblie obozu i znaczn liczb biaogów z miasta

wypdzonych z tobokami i sprztami domowymi. Wnet cay
obóz zamieni si w weso biesiad. Zaniechano wszelkiej

stray. Szwedzi wpadli o 3 rano na snem pogronych bie-

siadników, wycili 787 ludzi, reszt zabrali do niewoli wraz

z Dembiskim, którego w koszuli wprowadzono do miasta,

a z nim 12 dzia, 2 modzierze i 350 wozów. Spiskowców wtrci
Wirtz do wizienia, przewodników skaza na tortury, podejrza-

nych wypdzi z miasta.

Po tej nieudanej wyprawie zgromadzili w kocu czerwca

1656 Micha Zebrzydowski, miecznik koronny, któremu król

odda naczelne dowództwo w województwie krakowskiem, Karol

Czartoryski, podkomorzy krakowski, Hieronim Wierzbowski,

kasztelan sieradzki i i. 6.000 jazdy i piechoty. Sporo byo
wocian i górali, którymi dowodzi Kasprzycki. Stanli pod

Tycem. Nie mogli jednak Wirtzowi odci dowozu ywnoci.
Wypada na wszystkie strony i pali, gdzie mu podatków od-

mawiano. Przywoa zaog z Tenczyna, która tylko 80 ludzi

liczya, i zbroi si energicznie do walki. W obozie polskim mia
licznych szpiegów, a przedewszystkiem ksidza Konrada, który

potrafi pozyska zaufanie Zebrzydowskiego. 22 7 ruszya caa
zaoga krakowska pod Tyniec. W miecie zostawi Wirtz tylko

tyle wojska, aeby utrzyma porzdek i nie pozwoli mieszka-
com wychodzi z domów.

Wojsko polskie, przeamawszy lini bojow, rozczyo
piechot szwedzk od konnicy i zaczo oskrzydla nieprzyja-

ciela. Wtedy ks. Konrad — jak powiadano — widzc przykre

pooenie Szwedów, przybieg do Zebrzydowskiego z ostrzee-

niem, e Polacy wpadn w zasadzk, a miecznik, ufajc ksidzu,

kaza trbi na odwrót . . . Kótnie i niesnaski midzy dowódcami
rozluniy karno. Szlachta nie chciaa sucha Zebrzydowskiego
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i wracaa do domów. Miecznik odda dowództwo w rce pod-

komorzego krakowskiego, który wraz z chorgwiami Wielopol-

skiego posun si pod Skawin i tu obok kaplicy w. Krzya
oszacowawszy si, rozbi obóz.

Wirtz uwiadomiony o tern, co si dziao, podstpi pod

Tyniec 30/7 i wysa listy, dajc traktatów. Zebrali si pano-

wie na rad, a tymczasem Szwed z ca zaog krakowsk
uderzy 10/8 na Skawin, rozgromi 3.800 ludzi, zaj obóz

i powróciwszy do miasta, obchodzi swoje zwycistwo i zwy-

cistwo Szwedów pod Warszaw kilka dni trwajcym bankietem.

Przy huku dzia jedli i pili wielbiciele gubernatora, a ksidz

Konrad rozebrawszy si do koszuli taczy i piewa razem

z czarownicami w towarzystwie burmistrza, starszych ydów,
kobiet publicznych i kilku tynieckich ksiy — istny sabbat

piekielny na chwa wesoego generaa.

Zebrzydowski schroni si z resztkami niedobitków do Pia-

skowej skay, a wróciwszy do Tyca, wyda uniwersa 6/9, aby

wszyscy zdolni do broni stanli pod Tycem w przecigu 10

dni pod groz konfiskaty majtków ^).

W celu odzyskania Krakowa wysa król Lubomirskiego

z 16 chorgwiami kwarcianych. Stano pospolite ruszenie kra-

kowskie i sandomierskie na wezwanie marszaka koronnego,

górale i chopi z za Wisy, wszystkiego okoo 8.000 ludzi i roz-

poczo si 26/9 oblenie, które trwao cztery miesice (do

12/2 1657) ').

Gówn kwater rozbi marszaek w Bierzanowie, zaj
Wieliczk z wielkimi skadami soli, z których Wirtz czerpa

znaczne dochody, reszta armii stana w Dbiu, na polach ke-

parskich, w obzowie i na Krzemionkach. Opasawszy w ten

sposób nieprzyjaciela, uniemoliwi mu dowóz ywnoci. Wirtz

by w kopocie. Oddzia szwedzki, idcy celem wzmocnienia

zaogi, zniesiony zosta doszcztnie przez Czarnieckiego (w pa-

dzierniku) ^), Szwedzi nie mieli co je. Nie traci jednak

Wirtz fantazyi. Na kilkakrotne wezwanie marszaka, aby si
podda, odpowiada raz grzecznie, raz artami i robi do szcz-

liwe wycieczki. W Dbiu uderzy na niego marszaek i po

krótkiej walce pooy znaczn ilo Szwedów i wzi wielu do

niewoli ^). Utarczki 27/9, 7, 11 i 16 padziernika byy dosy
pomylne, ale bombardowanie miasta 27 10 i 3/11, gdzie zgin
dzielny Kasprzycki przy budowie mostu, byo bezskuteczne.

Natomiast 12/11 kwarciani ponieli klsk ze znaczn strat
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w zabitych i wzitych do niewoli. Ogólny szturm 18 i 19 listo-

pada przerwany zosta poarem w obozie, wznieconym przez

przekupionego od Wirtza czowieka, z wielkiem zamieszaniem

i strat Polaków. Ogie zniszczy bagae, ywno, siano, owies.

Odtd cige tylko utarczki ze zmiennem szczciem. Wielu

wracao do domów, reszta „chrapaa" pod niegiem.

Ale i Wirtz zacz wtpi, czy si utrzyma. Oficerowie

nalegali, aby si podda, ale kiedy si mia zwróci do Lubo-

mirskiego z propozycy umowy, nadbieg trbacz od furty

Mikoajskiej z Pilichowsk, któr genera wysya po listy od

króla szwedzkiego. Ta przywioza rozkaz, aby broni miasta,

dopóki Rakoczy nie nadejdzie; a gdyby nie wydoa, aby si
podda pod uczciwymi warunkami ida znacznych zakadników,

którzy tak dugo pozostan w. Toruniu, dopóki Wirtz z zaog
bezpiecznie nie powróci ^").

Uradowany genera wyda bankiet dla swoich oficerów,

a Lubomirski na wie o wkroczeniu Rakoczego zwin oblenie.

Gdy Rakoczy 23/3 wjecha do Krakowa, Wirtz przedstawia

ksiciu ludzi zasuonych, a midzy nimi apostat Konrada,

mówic: „Ten mi jest najwikszym przyjacielem" — za co

Rakoczy podarowa ksidzu konia z kosztownym rzdem i obie-

ca speni, cokolwiek zada, byle mu suy tak, jak genera-

owi. Przedstawi take i Pilichowsk: „Gdyby nie ta pani,

powiedzia, toby WXM. Krakowa nie mia". Ta pani przybya
z synem, córk i ze swojemi „fraucymerami", a po uczcie udaa
si na zamek z niektóremi miejskiemi pannami, które tam w pa-

acach królewskich ze wit ksicia spay ^^).

Wirtz, jak wiadomo, prowadzi Rakoczego do swego króla

do Ujazdu, a wróciwszy do Krakowa, zaprosi 7/5, o trzeciej

po pónocy rajców miejskich i odda ca wadz Bethlenowi,

który zaraz wszystkich mieszkaców wezwa do zoenia przy-

sigi wiernoci ksiciu, Wirtzowi odda miasto, a sam zarzdza
przedmieciami i okolic ^^). Kaza sobie paci z anu po dwa
talary i dostarcza yta po dwie wiertnie, owsa dwie i wóz
siana. Obaj z Wirtzem rozesali uniwersay „aby mieszkacy
cicho i skromnie si zachowujc, powrotu króla szwedzkiego

czekali, a buntowników gubili. Chop, któryby pana swego lub

niespokojnego urzdnika pojma lub zgadzi, wolny bdzie po

wszystkie czasy od poddastwa. Niespokojni panowie karmi
was obietnicami posików od zachodu, od poudnia i pónocy,

których doczeka si nie moecie".
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Król polski czeka z utsknieniem przybycia posików

rakuskich i doczeka si ich, ale wtedy, gdy niebezpieczestwo

mino.
Napróno nalega o popiech i niepowcigliwym jzykiem

prosi i baga rzewliwie w obawie, e w obec poczenia wojsk

szwedzkich, kozackich i Rakoczego szlachta go opuci, a do

Hatzfelda pisa, e na wielu ministrach austryackich ciy po-

dejrzenie, jakoby si dali Szwedom uj rodkiem, który

wszystko na wiecie moe ^^). Ale wojsko nie byo gotowe.

Wreszcie 31/5 nadszed z Wiednia rozkaz wymarszu:

„Zabierz z sob lskie zaogi i ruszaj w Imi Boe — pisa

Leopold do Hatzfelda. Jestto nasza jedyna sia zbrojna, rezerw

nie mamy, zacigi id oporem ; nie przystpuj zatem bez wielkiej

ostronoci do walnej rozprawy (Hauptaction) i czuwaj bacznie

nad zachowaniem wojska; wypytuj starannie o ywno. Daj

królowi ludzi dla jego bezpieczestwa. Kierunek wojny zosta-

wiamy tobie, pochwalamy zamiar uderzenia na Kraków, lecz

wylij oraz oddzia do Wieliczki i*)". Administratorem salin

zosta Lisola ^^).

16 przybya do Czstochowy austryacka piechota (300

muszkietów) i kilka armat. Król da 1.000 ludzi dla bezpie-

czestwa swojej osoby, 1.000 jazdy na pomoc Czarnieckiemu

i wzywa Hatzfelda (20/6), aby nareszcie do rzeczy przystpi,

czasu i chwil sposobnych nie traci. Hatzfeld tómaczy si

brakiem ywnoci, a król dowiedziawszy si, e Rakoczy opu-

szczony przez Szwedów wraca do Krakowa, kaza Czarnieckiemu

przez Kozigów do Krakowa pospiesza, a sam postanowi z Cz-
stochowy 27/6 wyruszy do Olkusza i w Olkuszu zczy si

z Hatzfeldem, któremu doniós, e Rakoczy pragnie ukadów.

Feldmarszaek szed przez Sawków (27/6), Bydlin (28/6),

Zadroe 4 mile od Kj-akowa, a król przez Wodowice (29/6) do

Pilicy, gdzie 30 6 przyby. Tutaj puk Garniera z wojskiem

Czarnieckiego poczy i Hatzfelda na rad z senatorami zaprosi.

Hatzfeld radzi si wstrzyma z obleniem Krakowa i pozwoli

wypocz wojsku, znuonemu marszem w piaskach i brakiem

ywnoci.
Tymczasem Rakoczy dowiedziawszy si, e Austryacy

z ca armi do Krakowa d, zwróci si ku Wile, co sko-

nio Hatzfelda do popiechu. Szed z jazd dzie i noc ku tej

rzece przez Opatów. Piechot i dziaa zostawi pod dowództwem

generaa Souches pod Piczowem, który osadzony sab
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szwedzko - siedmiogrodzk zaog, po maym oporze podda si

Austryakom.

Jazda rakuska, chocia 4/7 siedem do omiu mil drogi

zrobia, nie zdoaa dogoni Rakoczego, „który — jak pisa

Hatzfeld — przeszed Wis pozbywszy si wszelkich ciarów,

wozów, upów, dzia, ywnoci i ucieka w takiem przeraeniu?

e jeli teraz ujdzie, nie prdko omieli si wkroczy do Polski".

Gonic Rakoczego wysa oddzia wojska pod dowództwem

generaa Wentzla, aby zbada teren i odci dowóz ywnoci
Szwedomj midzy Czstochow a Krakowem; za 1/6 genera

Vetter z 5.000 piechoty wyprawiony wprost na Kraków, aby

w okolicy miasta rozbi obóz, bada zachowanie Szwedów
i przygotowa oblenie, stan na polach bierzanowskich 12/6.

Oznaki radoci, których adna surowo powcign nie

moga, powitay dugo oczekiwanych sprzymierzeców. Kobiety

znakami z okien, umówionym strojem przesyay sobie nawza-

jem radosn nowin.
Gdy si zbliali Austryacy, Wirtz na wezwanie króla

szwedzkiego i Rakoczego zaniecha zamiaru ustpienia z Krakowa
i obj 7/6 znowu naczeln wadz gubernatora i dowódcy wojska

szwedzko-siedmiogrodzkiego. Ruiny kocioów zburzonych zamie-

ni na warownie, ze wsi spdzi tumy do sypania szaców
i aproszy przy bramie Sawkowskiej i kociele w. Floryana,

na palisady i barykady zwozi drzewo, kilka domów zburzy,

mieszczanom kaza si zaopatrzy w ywno ; som i siano do

piwnic pochowa, a ludnoci okolicznej skosi ki i zebra zboe.

Hatzfeld, wróciwszy z pocigu, zasta w obozie gód. Puste

kasy lskie nie byy w stanie wypaci wojsku miesicznego

odu, a magazyny polskie dostarczy ywnoci; okolica pusta,

dowóz trudny, wic onierze bez wzgldu na kary nie oszcz-

dzali klasztorów ani dworów, nawet konie od wozów z potrze-

bami do oblenia na rze wyprzgali i nastaa obawa, e
niedostatek doprowadzi do zupenego rozstroju ^^).

W tych warunkach prace oblnicze postpoway opieszale.

Z oczekiwanych trzech puków piechoty aden nie przyby.

Czekano na generaa kawaleryi Montecucculego, feldmarszal-

lejtnant Spork sta po drugiej stronie Wisy, Souches ze sztuk
oblnicz obeznany, zachorowa — wszystko spoczywao na
gowie starego Hatzfelda. 20/6 stan Jan Kazimierz pod Wie-

liczk i szlachta zwoana uniwersaem (12/6) wraz z poddanymi
uzbrojonymi w rusznice, motyki i siekiery ^0-



224 ODZYSKANIE KRAKOWA

Król bawi kilka dni w niepoomickim zamku na polowa-

niu i tam 22 6 zwoa rad senatu, 24/6 przyby na Krzemionki,

zawar z Wirtzem zawieszenie broni na 5—6 dni, przeprawi

si przez Wis pod Tycem i pody w kierunku Olkusza.

Wróciwszy, stan gówn kwater w Bronowicach, obok kwa-

tery Hatzfelda.

Postanowiono doj aproszami do fosy i murów, potem za
minami lub dziaami wybi wyom, a postpowa z ogldnoci,
bo linia obwodu bya zbyt duga, zaoga liczna, siy oblegaj-

cych nie wielkie, pukownik Reidlingen, dowódca artyleryi,

donosi, e prochu niedostatek zupeny, Hatzfeld si tómaczy,

e z powodu pospiechu, z jakim szed do Polski, we wszystkie

potrzeby zaopatrzy si nie móg, lecz obecnie do Nisy, Go-
gowy, Berna, Oomuca i Opawy po one posya. Montecucculi,

stanwszy pod Krakowem (17/7), gani sposób prowadzenia

aproszy, pukownicy sarkali na generaa Souches, e posterun-

ków nie ubezpiecza i ludzi na niebezpieczestwo naraa.

Spdzona zewszd ludno sypaa aprosze i forty dokoa

miasta. Ogie dzia z zamku nie zdoa przeszkodzi w pracy.

May oddzia niemiecki, podsunwszy si pod Kraków, spotka

si z 2.000 nieprzyjació i cofajc si poniós znaczne straty

i byby cakiem rozbity, gdyby nie pomoc Sporka, który zmusi

Szwedów do opuszczenia pola. Stracili 4 armaty, 100 zabitych,

400 dostao si do niewoli.

Wycieczka Wirtza pod Bronowice 15 7 skoczya si po-

rak ; straci 5 dzia. Gwatownym atakiem zdobyto szwedzkie

okopy koo kocioa w. Floryana, zabrano 2 dziaa, Siedmio-

grodzian w pie wycito. Dwa puki konwojujce królow za-

bray sporo trzody pod murami Kazimierza.

Nadcigny wreszcie polskie i niemieckie puki z królow,

7.000 ludzi i 7 dzia. Cz ich stana w pobliu Bierzanowa,

druga cz przeprawia si z królow przez Wis i poczya
si z wojskiem królewskiem, które obozowao w Prdniku

i w Bronowicach. Król z królow i dworem zamieszkali chwi-

lowo w klasztorze na Zwierzycu, a stamtd przenieli si do

bronowickiego dworu, gównej kwatery króla, który w klaszto-

rze zwierzynieckim przyjmowa z ceremonialn etykiet gene-

raów austryackich ^%

Otoczono Kraków waem aproszów, a przy tym wale usy-

pano kilkadziesit fortów, tak e Szwedzi z miasta wychyla

si nie omielili. Prócz tego kada kwatera broniona bya waem
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i fortami. Przed kwater królewsk w Bronowicach i tu obok

lec kwater feldmarszaka, stay kwatery jazdy polskiej,

regimentów Hunoldsteina, Piccolominiego, Montecueculego i ar-

tylerya. Dalej w stronie obzowa regimenty margrabiego ba-

deskiego. Susy, Kaisersteina, Rauta, Gonzagi, a w obzowie
Gotza. Pod Zwierzycem regiment dragonów królewskich, kom-

panie Merheima i Hanamana. Od strony Mikoajskiej bramy

Garnier i kwatery koronne. Za Wis naprzeciw Kamierza
Spork i Heister.

Polacy zajli pola Kamierskie i ca przestrze od

Zwierzyca a po Piasek w odlegoci 400 kroków od miejskich

murów, zamykajc nieprzyjaciela ze wszystkich stron.

Wystawiono dwa mosty, jeden w górze Wisy na palach,

drugi niej na statkach. W nocy 23 i 25 lipca zdobya piechota

rakuska dom i jeden posterunek midzy mostem a obozem,

a w nocy 26 i 27 zbudowano trzy reduty od strony zamku
i klasztoru ku Wile, dla ubezpieczenia kwater króla i Hatzfelda.

Posterunki naprzeciw mostu, czcego zamek z Kamierzem,
postpiy 28/7 naprzód, lecz wstrzymano prac z powodu braku

prochu ku wielkiej niecierpliwoci króla i królowej, pragncych
jak najspieszniej przystpi do szturmu. Król narzeka na po-

wolno, brak stanowczoci i niedostwo Hatzfelda. Królowa

czynniej sza od feldmarszaka przysaa mu rysunek Krakowa
z oznaczeniem miejsc sabszych, a Montecucculemu zwierzya

si, e stoi w porozumieniu z jednym akademikiem (eon uno

studente), który obiecywa przy pomocy 200 mieszczan Wirtza

przekupi, a Szwedów wytru piwem ^^). Nastpnego dnia pra-

gna z generaem umówi haso za pomoc strzaów, aby ów
ucze wspar szturmujcych rozruchem w miecie.

Przypuszczono szturm na Now bram przy kociele Do-

minikanów, na bram Mikoajsk, na koció w. Marcina, ale

nikt si w miecie nie ruszy.

Hatzfeld radzi zbliy si wykopami pod fos i mury
krakowskie — ale król 29/7 upar si oblega Kamierz, wy-

kazujc trudnoci regularnego oblenia starej stolicy, liczne

wiee, fosy, kontrafosy i i. Wirtz otoczy Kraków drog nakryt,

z wewntrz obronn, z któr si czya droga podziemna, aby

oblegajcych razi, gdyby weszli na drog nakryt. Linia

obwodowa za duga, a dzia i amunicyi za mao . . . Sypano

wic na gwat aprosze, a przy nich kilka fortów; 3/8 postano-

Wo]na Brandenburska. 15
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wiono przypuci szturm do Kamierza, który, jak twierdzono,

mia mury sabe i fos nie gbok.
Król objeda z generaami teren, aby oznaczy miejsca

do ustawienia bateryi. Ze wschodem soca 2/8 zaczto bi
z szeciu dzia i przekonano si, e mury grubsze i fosa gbsza,
ni si zdawao. Umylono zbliy si aproszami a do wyomu
w murze, ale baterye ustawione za nisko nie mogy dosign
dou muru, a wyom wybity 460 strzaami by za wski. W nocy

wic sypano aprosze bliej, ale przez bd inynierów wzdu
moczarów naprzeciw najwikszego kolana starej Wisy, zamiast

robi podkopy wzdu samej Wisy. Rami rzeki okazao si
szersze i gbsze, a worki z ziemi i faszyny, aby zakry
onierza, nie byy gotowe. Jecy zapewniali, e na Kamierzu
wszystko w pogotowiu, ydzi si uzbroili i stawi opór. Wirtz

zrobi wycieczk przez Wis, uderzy na przednie strae Sporka

i wyom w murze zasoni.

Wtem 3/8, kiedy na yczenie króla i królowej szturm

si mia rozpocz, mimo braku amunicyi *°) i dostatecznych

przygotowa — przysza wiadomo, e si zblia pose Rako-

czego z rozkazem do Bethlena, aby Kraków odda i wraz z Po-

lakami znosi Szwedów ^i).

Sn czekano dokadniejszych wiadomoci, bo 5/8 w nie-

dziel w obozie polskim byo spokojnie. Odprawiano naboe-
stwo. W miecie panowaa cisza, kocioy i domy pozamykane,

ulice elaznymi acuchami i palisadami zabarykadowane. Nie

wolno byo z domów wychodzi, oknami wyglda ; na murach

i basztach wojsko i miejska suba odpoczywaa po kilkudniowej

pracy. W nocy z 5 na 6 sierpnia z obozów polskich zaczy
byska liczne wiateka, sycha byo muzyk, piewy, radosne

okrzyki, dwakro dano ognia z rcznej broni. Porwa si Wirtz,

Szwedzi pozapalali po ulicach latarnie, w oknach wiece i ca
noc na murach i w rynku w pogotowiu do walki czuwali.

Ta rado w obozie polskim powstaa wskutek przybycia

Pawa Cybulskiego, rotmistrza Czarnieckiego, i Piotra Fischera,

posa Rakoczego z doniesieniem o pogromie ksicia i ukadzie

zawartym w Midzybou 22).

Nazajutrz 6/8 przyby trbacz królewski, który stanwszy

na rynku krakowskim, woa: „Wgrzy, pokój wam nios!

W imieniu króla polskiego dam wydania miasta!*

Przyprowadzony przed Wirtza i strofowany za zuchwao,
odpowiedzia, e go król wysa nie do Wirtza, lecz do Bethlena
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z wieci o zawarciu pokoju z Rakoczym. Kazano mu przynie
listy ksicia. Bethlen po przeczytaniu tyche 2^) rzek, e si
chce z samym posem w Krakowie rozmówi. 7/8 przyby Fischer

i zda spraw obu gubernatorom miasta z tego, co zaszo.

Wirtz owiadczy, e nie moe wchodzi w adne ukady,

bo mu król szwedzki rozkaza broni Krakowa. Bethlen odpo-

wiedzia, e Rakoczy nie Wirtzowi, ale jemu powierzy obron
miasta i zamku i e jako wierny poddany musi wypeni roz-

kazy ksicia ^^).

Trzy dni radzili, bo Wirtz i oficerowie szwedzcy zapewniali,

e listy przyniesione s wymysem króla polskiego.

Stano na tem, e Bethlen nie pierwej opuci Kraków,

a powtórny list od ksicia otrzyma. Z t odpowiedzi wysali

do obozu polskiego i dowiedzieli si z przeraeniem, e po za-

warciu traktatu z Polakami, han tatarski wzi do niewoli wojsko

siedmiogrodzkie, a ksi z garstk wiernych uszed do Sie-

dmiogrodu.

Wirtz po dugich sprzeczkach zgodzi si pozornie na
wymarsz Bethlena, ale obawiajc si, aby tene nie wpuci
Polaków do miasta, poniewa król nie chcia Wgrów wypuci,
dopóki miasta nie oddadz, usun zrcznie Siedmiogrodzian

z zamku do Kamierza, pod pozorem, e król widzc ich go-

towo do wymarszu, zaniecha szturmu, bo i Szwedzi, jak

twierdzi, zamierzaj take opuci Kraków. Kwater Bethlena

w miecie kaza, rzekomo dla bezpieczestwa, otoczy stra
szwedzk i trzyma go jaki czas w Krakowie, poczem mu
owiadczy, e król szwedzki nie Wgrom, ale jemu zleci

obron Krakowa, a on, Wirtz, ma dostateczne siy i nie potrze-

buje niczyjej pomocy 25).

Bethlen rozpocz 14/8 ukady z królem, dajc kapitu-

lacyi dla siebie i dla Szwedów '-^), oraz asekuracyi i komisarzów
ze strony króla i Hatzfelda ^0? a 18/8 opuci Kraków z zaog,
liczc 2.000 ludzi, z ywnoci, amunicy i skarbami. Konwojo-
wao go do granicy wgierskiej 300 piechoty niemieckiej i 400
jazdy polskiej. Kilkuset onierzy Bethlena udao s/ do króla

na Wol Justowsk, ofiarujc mu swoj sub. Król zatrzyma
tylko jedn chorgiew piechoty i cz Kozaków, reszcie pole-

ci wróci do Wgier.
Nim Bethlen miasto opuci, Wirtz 13/8 posa do obozu

polskiego warunki kapitulacyi. Midzy innymi da wypuszcze-
nia generaów szwedzkich, wywiezionych do Zamocia po zdo-

15*
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byciu Warszawy. Odesano mu te warunki, nowe propozycye

rozbierali komisarze polscy, oraz generaowie Montecucculi

i Souches, zawezwani przez króla, pragncego niecierpliwie

zakoczenia sprawy: 16/8 stana umowa co do gównych wa-

runków, ale Wirtz robi trudnoci i wybiera tymczasem kon-

trybucy midzy ydami. Król si uj za nimi. Genera nie

chcia rokowa z królem, lecz jedynie z Hatzfeldem, zatem

komisarze polscy rozdarli przedoone artykuy i odjechali.

Pokazao si, e Wirtz wysa by po rozkazy do swego

króla, a tymczasem trzymajc w elaznych rkach miasto, roz-

gasza, e chce kapitulowa. Pragn si dowiedzie o zamiarach

mieszczan, czy o zemcie nie myl. Jako wpad przez swoich

szpiegów ydowskich i aryaskich na lad sprzysienia 400

mieszczan i 70 przekupionych oficerów i onierzy szwedzkich.

Pryncypalnymi promotorami byli : Kazimierz Frezel, doktor filo-

zofii i profesor akademii, Jan Romanowie, podwójci krakowski,

Wojciech Adamowie i Andrzej Zgobicki. Hasem powstania

mia by poar w domu arcybiskupim przy ulicy Zamkowej

i w Opackiem przy ulicy wiskiej. Wirtz wtrci do wizienia

Adamowica i Kurkulowica. Ci jednak, mimo tortur, nie zdra-

dzili reszty sprzysionych. Królowa przyrzekaa Wirtzowi

pienidze. Udawa, e nie pogardza ask królewsk, prosi

o rozejm, aby móg swemu panu przedstawi swoje pooenie,

a Hatzfeldowi przedstawia, e po wyjciu Bethlena z zaog,
powinnoby i wojsko rakuskie ustpi, skoro Austrya z królem

szwedzkim pozostaje w przyjani.

Do wojewody brzeskiego Hieronima Wierzbowskiego pisa,

e ceni askawo króla polskiego i gotów z niej korzysta

w ostatecznej potrzebie, ale zanim to nastpi, bdzie si broni

do upadego i ma nadziej, e nie bez chway polegnie i nie-

jednego Polaka na drugi wiat wyprawi.

Na radzie wojennej w paacu obzowskim zastanawiano si,

czy szturm przypuci, czy wyczekiwa poddania. Wród Pola-

ków zdania byy podzielone i przyszo do zacitej kótni midzy
Lubomirskim a Czarnieckim w obliczu króla, tak, e dopiero

królowa godzi ich musiaa ^^).

Wreszcie Wirtz, otrzymawszy od swego pana rozkaz opu-

szczenia Krakowa, wysa 20/8 posów swoich do obozu polskiego,

sam za, wezwawszy na zamek starszyzn wojskow, przedstawi

powody przemawiajce za kapitulacy. 21/8 rozpoczto roko-
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wania, ukoczone 23 8 wieczorem, podpisane 24/8 przez Hatz-

felda, a 25/8 przez senatorów polskich ^^).

Wirtz zobowiza si opuci miasto i zamek bez zdrady

7 dnia po ratyfikacyi artykuów umowy. Pozwolono Szwedom
wyj z rozwinitymi sztandarami, przy odgosie trb i bbnów —
zabra wszystko, co wywie mona komi, które mieli w Kra-

kowie, oraz 13 dzia z potrzebn amunicy. Pozostawi 1 50 dzia,

100 cetnarów prochu, wszystkie wojenne zapasy i wszystkie

sprzty kocielne. Do Krosna (brandenburskiego nad Odr)
prowadzi ich bdzie pukownik Garnier na czele 1.000 jazdy

niemieckiej i dwie chorgwie polskie. Proci onierze, Polacy

i Niemcy, mog odej, Aryanie maj prosi o przebaczenie,

inaczej zostan wywoani i podpadn konfiskacie majtków.
ydzi zostan na asce królewskiej ^°).

Wirtz wymówiwszy sobie siedm dni na przygotowanie do

opuszczenia miasta, odda 24/8 Kamierz i Bram Floryask
w rce Austryaków, kaza wypuci 50 jeców i uda si z kilku

oficerami do obozu polskiego, gdzie podobno przypuszczony

zosta do ucaowania rki królewskiej. Hatzfeld wyprawi dla
poegnaln uczt, cisze warunki z umartwieniem Polaków

zagodzi 31), za co mu Szwed dwa wielkie dziaa, których wy-
wie nie by w stanie, ofiarowa. 26/8 naznaczono komisarzy

do odebrania duchownych i wieckich aktów i dokumentów
i do rewizyt witoci kocielnych. Nastpnego dnia wezwaa
rada miejska wszystkich mieszkaców do uregulowania dugów
szwedzkich i wysaa deputacy do Bronowie do króla i kró-

lowej, celem zoenia hodu.

„Podajcie suplik — rzek król — ofiaruj wam ask,
o cokolwiek prosi bdziecie".

30/8 Szwedzi bram Floryask wyruszyli z Kj-akowa.

Po obu stronach drogi midzy Prdnikiem a Kleparzem stao

wojsko austryacko-polskie ; król z królow przygldali si po-

chodowi. Ujrzano naprzód 9 dzia i tyle wozów z amunicy,
nastpnie 362 wozów adownych, za nimi 8 chorgwi piechoty,

wozy z bagaami Wirtza, 8 wozów ze skarbami gubernatora,

8 chorgwi piechoty, bagae jazdy i 8 chorgwi konnicy, razem

2.500 piechoty i 600 jazdy pod wodz Ferstena, Forgella, Vicka

i Uexkulla. Spostrzegszy króla, Wirtz po trzykrotnem zgiciu

prawego kolana, ucaowa jego rk — królowa rki poda nie

chciaa — i wyjecha pod oson pukownika Garniera, który

go mia do Krosna konwojowa.
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Szed za nim Czarniecki, przeznaczony na pomoc królowi

duskiemu, pragnc Szwedów dopa na drodze i porachowa
si z nimi. „I uszoby mu byo, e jako onierz króla duskiego
znosi w imieniu jego nadchodzce posiki szwedzkie". Ale Gar-

nier nie pozwoli. Gdy jednak Wirtza na Krosno puci nie

chciano, z powodu neutralnoci tego ksistwa, a Szwedzi ru-

szyli z Garnierem na pónoc przez posiadoci polskie, pospieszy

za nimi Czarniecki, a z nim tumy chopów. Wirtz uchodzi

pospiesznie, w Landsbergu poegna Garniera, dawszy mu 2.000

talarów i kilka koni w nagrod, przeby Wart na godzin
przed pocigiem Czarnieckiego i uniknwszy haby, szczliwie

do Szczecina dotar. Wojewoda przebywszy Note wpad za nim

do Marchii brandenburskiej, gdzie chopi sia szkód poczynili.

Spaliwszy przeszo 60 wsi wbrew rozkazom Czarnieckiego, który

kaza 6 podpalaczy w ogie wrzuci i przebywszy w bród Odr,
posiadoci szwedzkie dokoa Szczecina a do Uckermundy
spustoszy ^0-

W Krakowie tymczasem wszcz si spór z feldmarsza-

kiem o zaog na zamku krakowskim. Król postanowi wpro-

wadzi tam gwardy swoj, aby lud nie szemra, e Austrya

zajmuje Wawel, aby sobie zapewni sukcesy w Polsce. Hatz-

feld twierdzi, e wedug traktatu prawo zaogi naley do niego,

e zatem 2.000 ludzi zostawi w Krakowie, a jeden z ministrów

polskich moe pozosta w zamku i obj dowództwo nad zaog
austryack.

Królowa wystpia 27/8 z daniem, eby Lubomirskiemu

odda zamek. Przypominaa Hatzfeldowi znaczenie marszaka,

jego wzito u szlachty, jego przychylno dla Austryi. „Ja

sama — mówia — jestem krewn cesarzowej (wdowy) i trzy-

mam z Austry, nie z Francy, która mi nawet dochodów

z dóbr moich pobiera nie pozwala**. Hatzfeld zezwoli na wpro-

wadzenie 200 ludzi królewskich na zamek, ale senatorowie

upierali si przy zaodze Lubomirskiego. Król by temu prze-

ciwny, podejrzywa podszepty posa francuskiego, kaza ostrzec

Hatzfelda, aby na to nie pozwala i poleci mu owiadczy se-

natorom, e taka jest wola królewska.

Senatorowie, zaprosiwszy generaów na rad, przedstawiali

im, e prawo zaogi przysu marszakowi, który jest guber-

natorem miasta i sdzi szlachty, a obowizków swoich spe-

niaby nie móg w miejscu zajtem przez cudzoziemców.

Kanclerz doda, e nie do zadowoli króla, naley zadowoli
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senatorów. Hatzfeld nazwa te wywody niepotrzebnym wybie-

giem, bo w zamku panujcym nad miastem znajduje si wiele

dzia i zaoga zamkowa mogaby wypdzi garnizon austryacki

z Krakowa. Wreszcie widzc, e król uleg natarczywoci kró-

lowej i senatorów, zgodzi si na przyjcie 200 niemieckich

onierzy Lubomirskiego, ale przy tej sposobnoci wyrzuca
Polakom, e bez niego ukad z Rakoczym w Midzybou za-

warli. Dowiedziano si w Wiedniu, e na danie marszaka
(wedug wiadectwa hetmana Potockiego) imi Leopolda, ju
w ukadzie umieszczone, wymazano. Ten czyn by pierwszym

powodem do ywej nieprzyjani, jak mu odtd okazywali

Austryacy. Sam Leopold, skarc si, e Polacy wbrew paktom

odrbny ukad z Rakoczym zawarli, podejrzywa, e przyjli

warunki, które przed nim ukry pragn. Kanclerze tómaczyli?

e marszaek zych zamiarów nie mia i e poselstwo siedmio-

grodzkie dla otrzymania ratyfikacyi do Pragi przybdzie, a wów-
czas gabinet wiedeski moe wedug okolicznoci traktat przyj
lub odrzuci — e Rakoczy pienidzy nie zapaci, ale da za-

kadników Lubomrskiemu. Wszystko to nie zdoao przekona
Austryaków. Leopold rozkaza Hatzfeldowi (12/9), aby Kraków
i zamek obsadzi swoim onierzem. „Do nas naley w Krakowie

prawo wojskowe, królowi przysuguje prawo cywilne. Gdyby
tego nie dopi, masz zagrozi, e wstrzymasz pochód wojska

do Prus, jakkolwiek wstrzymania nie pragn i chc si jedynie

pod tym pozorem przy prawie obsadzenia zamku utrzyma".

Rozkaz przyszed za póno; Hatzfeld ju nie by przy armii,

zreszt zgodzi si przedtem na zaog polsk w zamku 2*).

4/9 odprawi Jan Kazimierz wjazd uroczysty do swojej,

na wpó zburzonej stolicy przy odgosie dzwonów i huku armat

z baszt i z zamku. Mieszczanie prowadzili go pod baldachimem,

pod którym konno jecha do katedry, królow wiozy w lektyce

muy, prowadzi j w kociele pose francuski de Lumbres.

Przybyli take ydzi na zamek, ofiarujc królowi 60.000 z.,

a Hatzfeldowi 30.000, eby ich nie pocigano do odpowiedzialnoci

za usugi wiadczone Szwedom. Zaoga austryacka w miecie

wynosia 2.000 piechoty, 300 konnicy pod dowództwem guber-

natora miasta Franciszka Kaisersteina, któremu oddano take
administracy up wielickich i bocheskich, oraz dochody z po-

datków, które król naoy na mieszkaców województwa

krakowskiego „nie chcc, aby cudzoziemcy, którzy Nam i caej
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Rzeczpospolitej na posiek przybyli, mieli cierpie gód
w pastwie naszem, albo niedostatkiem cigani do rabunków
mieli okazy".

17/9 wyjecha z królow do Warszawy.

Smutny by widok Krakowa. Przedmiecia zniszczone, na

Kleparzu z 113 obywateli zostao 15 w budach i szopach, na

boniu koo w. Floryana jedna buda i koció zburzony,

w Pdzichowie dwa domy i dwie budy, na gruntach szpitala

w. Ducha na Kleparzu zostao kilka domów, 4 budy, 30 mie-

szkaców bez dachu, na Biskupim placu z 51 domów ocalao

5 i jedna buda. Na Piasku z kilkuset domów ani jeden nie

zosta, na Podzamczu 2 domki rybackie. Stradom zburzony

doszcztnie, na Kamierzu rozebrano 30 domów, zniszczono

ogrody, dwory, folwarki miejskie i prywatne za murami. Szpital

wraz z kocioem zburzono, ratusz zrabowano.

W miecie wszdzie po ulicach i placach peno drzewa,

bota i gnoju ; kamienice bez bram, okien i krat. Wiele domów,
zwaszcza drewnianych, kulami armatniemi zniszczonych, inne

obok bram i baszt popalone lub w barykady zamienione. Ze

skadów i sklepów zaledwie kilka aryaskich otwartych, ydzi

usadowili si w miecie, handlem i przemysem si zajmujc.

Mieszczan mao pozostao, tak, e w r. 1662 w caym Krako-

wie, oprócz duchownych, znalazo si okoo 7.500 osób. Miesz-

czanie zoyli samego okupu przeszo 500.000 z. dobrej monety

Szwedom, nie liczc podatku ^s). Wiele rzeczy zrabowano z bi-

blioteki Jagielloskiej, Uniwersytet straci ogromne fundusze

i zapisy dobroczynne.

Zamek uleg omiokrotnemu rabunkowi. Zabrano skrzynie,

drogocenne obicia, kobierce, marmury, odrzwia, okna weneckie,

bogate sprzty, obicia krzese, obrazy, ogromn ilo zota

i srebra kocielnego, krzy zebrzydowski; trumn srebrn
w. Stanisawa potuczono na miejscu. Wyjto z niej cypry-

sow trumn, w której si znajdowaa maa zota z relikwiami.

Dzielili si upem Szwedzi i tyle tylko zostao, co ksidz Adam
Roszkiewicz, rektor akademii, zabra do siebie do przechowania.

Srebrne statuy w. Stanisawa i Piotrowiny zdj sam genera

z otarza, oraz srebrne cymboryum, lampy, lichtarze. Ze zwok
królów i biskupów zdzierano kosztownoci. Z kaplicy Jagiel-

loskiej zabrano otarz, lichtarze i inne ukryte srebrne i zote

sprzty kocielne. Ósmy i ostatni raz dokona rabunku Bethlen.
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Zabra wiele kosztownoci, ornatów, srebrny otarz w. Stani-

sawa, który sprzeda ydom za kilka tysicy, a który kosztowa

króla Zygmunta I. 30.000 z. Dzi tych wszystkich zabytków,

kosztownoci i dzie sztuki, zupionych w Krakowie w roku

1655—57, darmoby szuka w Szwecyi. Zniky na zawsze. Jedne

bowiem, zote i srebrne, na miejscu Szwedzi przetapiajc zni-

szczyli, inne w czasie przeprawy przez morze w skutek burzy

zatony.



IX.

TRAKTAT WELAWSKO-BYDGOSKI.

Wojna, któr Dania wydaa Szwecyi, odjazd Karola Gu-

stawa z Prus, posiki austryackie wysane do Polski, a w kocu
zajcie Krakowa, klska Rakoczego i Kozaków, mier Chmiel-

nickiego — wszystko to zniewolio kurfirsta do poczenia si

z Polsk. Opiera si królowi polskiemu, Austryi i Moskwie

nie mia siy, a gdyby nie chcia zerwa ze Szwecy, jego

wani poddani wyrzucihby go z Prus Ksicych. Zrczno
jego nie leaa w tem, e si zdecydowa stan po stronie

Rzeczpospolitej, ale w tem, e w tak cikich dla siebie wa-

runkach tyle uzyska potrafi.

Pomagali mu w tem sami Polacy. Gdyby król zamiast

trzyma tyle wojska pod Krakowem, wysa by Czarnieckiego

do Marchii i popar akcy Wielkopolan pod Poznaniem, obeszoby

si byo bez poredników, z których kady przypisywa sobie

zasug nawrócenia kurfirsta, i traktaty z nim wypadyby

z wiksz korzyci dla Rzeczpospolitej.

Kurfirst, jak dawniej, tak i teraz w tym oki-esie wojny

wicej si obawia stanowczego zwycistwa i ssiedztwa Szwe-

cyi, ni przewagi Rzeczpospolitej
;
pragn jednak utrzyma si

w posiadaniu województw wielkopolskich, które mu Karol Gu-

staw odstpi ; zarazem nie chcia zrywa z Polsk przez wzgld

na swoich pruskich poddanych, oglda si wic na jedn i na

drug stron — ale gdy si znalaz na przeomie, gotów by
zawsze stan po stronie mocniejszego, bez wzgldu na naj-

witsze zobowizania. Zmienia barw i doradców wedug po-

trzeby, w miar widoków korzyci lub zbliajcego si niebez-

pieczestwa. Jan Kazimierz natomiast i senatorowie gotowi



POLITYKA KURFIRSTA 235

byli do ustpstw, byle go oderwa od Szwedów, przekonani,

e bez zgody z nim pokój niemoliwy.

Kurfirst spoglda z zawici na Szweda; podziwia jego

geniusz i szczcie wojenne, ba si go — ale po bitwie war-

szawskiej, widzc, e Szwed bez jego pomocy si nie obejdzie,

pragn przewag swojej siy zbrojnej wyzyska. Nie czu si

zwizany traktatem Malborskim ani adnemi przyrzeczeniami.

Sprowadzi wiee wojsko z Marchii (6.000 ludzi) pod dowódz-

twem Dorflingera na zajcie czterech województw, odstpionych

mu traktatem Malborskim; nie posa pod Gdask piechoty

(2.000 ludzi), któr po bitwie warszawskiej dostawi obieca,

twierdzc, e wojska na swoj obron potrzebuje; donosi, e
do Królewca przyby 5/9 pose carski ^ z daniem, aby przyj
poddastwo, biorc Prusy prawem lennem z rk carskich i aby

odda swoje porty Moskwie. Zarazem domaga si, aby go król

szwedzki w nagrod za dotychczasowe usugi zwolni od przy-

sigi lenniczej i uzna niezaleno (suverenitas) Prus Ksi-
cych, jak obieca w r. 1655 w Szczecinie. Karol Gustaw roze-

mia si, usyszawszy te dania, rozoy map, zapyta, co

kurfirst zada za pomoc przeciw Moskwie ^), i posa mu wia-

domo, przyniesion przez Lumbresa z Lublina, w jaki sposób

Polacy pragn ich rozczy ^).

Kurfirst, mimo e by nieprzyjacielem Rzeczpospolitej

ogoszony, nie obawia si Polaków. Potrafi nawiza i utrzy-

ma stosunki z monowadcami, którzy wraz z królem nie

stracili nadziei przecignicia go na swoj stron. 15/8, po

bitwie warszawskiej, Gosiewski, cigajc wojsko na granice

Prus Ksicych, ofiarowa za wiedz króla regentom swoje

usugi w sprawie pokoju i proponowa rozejm. Obiecywa, e
nie bdzie niepokoi Prus, jeeli kurfirst zakae najazdów na

Mazowsze, Litw, mud i Podlasie. Regenci w porozumieniu

z kurfirstow odpowiedzieli obszernem pismem i radzili kurfir-

stowi, bawicemu w Marchii, przyj t propozycy ^). Roko-

wania prowadzono przy udziale biskupa warmiskiego i ksinej
kurlandzkiej ^) mimo nieustajcych kroków wojennych.

Gosiewski ywi nadziej, e z pomoc moskiewsk zmusi

kurfirsta do odstpienia Szwedów •^). Ten wysa Eulenburga

z bogatymi podarunkami pod Ryg i zawar 2/10 z carem traktat

wieczystej przyjani, obiecujc, e nie da pomocy Szwedom
i pozostanie neutralnym ^). Przyja ta nie dugo trwaa, bo

car, dowiedziawszy si, e kurfirst pozostaje w zwizku ze
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Szwedem, zobowiza si traktatem wileskim (3/10) walczy
z wiaroomc, dopóki si nie upokorzy królowi polskiemu.

Karol Gustaw by w opaach: Jan Kazimierz wkrótce po
bitwie warszawskiej zebra wielkie wojsko i gotowa wypraw
do Prus Królewskich, Moskal zaj Inflanty, zaraza w Prusiech

Królewskich tak si szerzya, e pragn on wysa do Szwe-

cyi 8). Wojska ubywao. „Es scheinet sonst die Consternation

sehr gross — pisa Schwerin — und ist wol jetzt das rechte

Tempo E. Ch. D. Sachen zu redressiren auf einem oder anderen

Weg ^). (Tu, jak si zdaje, przestrach i zamieszanie bardzo

wielkie i teraz dogodna chwila, aby WW. sprawy swoje po-

prawi jakimkolwiekbd sposobem).

Kurfirst owiadczy wprost, e jeli król szwedzki nie uzna

jego niezalenoci, nie ma powodu naraa si „gratis" i ofia-

rowanych mu przez Polaków korzyci odrzuca ^°). Król, wysyajc
Schlippenbacha do Królewca, aby si dowiedzie o traktacie

zawartym przez kurfirsta z Moskw, obiecywa, e Steenbocka

zatrzyma w Prusiech, bdzie walczy z Polakami, a do Rygi

morzem wyle posiki. Gotów by uzna niezaleno kurfirsta,

ale da ustnego z nim porozumienia, aby wznowi dalsze

kroki wojenne ^^).

Posowie kurfirsta Jena i Schwerin przedoyli na pimie
formu niezalenoci, a Szwedzi swoj; ale kiedy si targowano

o ustpstwa, nadesza wie o klsce Szwedów i Brandenbur-

czyków pod Prostkami (8/10), a wraz ni przybyo dwóch ofi-

cerów Gosiewskiego z propozycy rozejmu i traktatów ^^).

Kurfirst zerwa ukady z królem szwedzkim, odwoa swoich

posów ^^), zakaza ucieka z Królewca poddanym swoim ^^),

a regentom, którzy go na klczkach prosili, aby si pogodzi

z Polakami ^^), obieca posa list bezpieczestwa Gosiewskiemu

i owiadczy, e gotów przystpi do zawarcia pokoju i ocze-

kuje warunków. „Gosiewski — pisa kurfirst do Waldecka —
ma, jak twierdzi de Lumbres, penomocnictwo do traktowania

z nami. Ze Szwedami trudno traktowa; obiecuj broni nas

od Polaków i Tatarów, ale daj warunki gorsze od lennictwa ~
»„ihr konnet dieses aber in geheim halten^O"* (^le moecie
to zachowa w tajemnicy)".

Wszyscy niemal tajni radcy pragnli zerwania ze Szwe-

cy "). Popieraa ich kurfirstowa i siostra kurfirsta, ksina
kurlandzka ^^). Stany pruskie poday suplik, Stany branden-

burskie rozpoczy ukady o rozejm ze szlacht wielkopolsk "),
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w Prusiech powstao sprzysienie przeciw kurfirstowi na rzecz

cesarza ^^X a Luteranie w Królewcu obiecywali otworzy bramy

królowi polskiemu "^).

Gosiewski by przekonany o nawróceniu kurfirsta, chocia

go Pac przestrzega, aby nie ufa kurfirstowi, który pragnie

jedynie rozejmu, traktuje, aby si droej Szwedom sprzeda.

„Król — pisa — nie pozwoli na adne traktaty, chyba, e
kurfirst odstpi Szweda i poczy armi swoj z królewsk.

Wtedy otrzyma amnesty. Natomiast ze Stanami pruskimi po-

zwala traktowa, bo ci nie tyle zgrzeszyli. Radzi Gosiewskiemu

nie dawa pola Brandenburczykom i Szwedom, ale walczy
z nimi po tatarsku, jak Czarniecki, chyba eby dosta pomoc
moskiewsk '^*).

Karol Gustaw dowiedziawszy si, e kurfirst traktuje

z Polakami i e wielkie pienidze przywieziono z Amsterdamu
do Gdaska na przekupienie radców kurfirsta, wysa Schlippen-

bacha do Królewca. Ten tak natarczywie, upornie i zuchwale

ledzi kurfirsta, e wszyscy byli zgorszeni. Przedkada mu
potrzeb prdkiej decyzyi i da deklaracyi w imieniu swego

pana, który nie wie, co sdzi o stosunkach z Gosiewskim.

Kurfirst odpowiedzia (22/10), e pragn wybada Go-

siewskiego, który wraz z wojskiem litewskiem le jest usposo-

biony dla Jana Kazimierza i monaby go pozyska z korzyci
dla Szwecyi, gdyby mu móg w imieniu króla co obieca.

Schlippenbach zauway, e traktat Malborski nie pozwala

jednej stronie z nieprzyjacielem traktowa. Przedstawia, e
Polacy pragn ich rozdzieli, aby zyska na czasie, poczy si
ze mudzinami i odebra Bire, albo najecha kurfirsta. Nie

nagania stosunków z Gosiewskim ; ale prosi skromnie o zako-

munikowanie ich królowi, który ufa kursfirstowi, lecz ruszajc

na nieprzyjaciela, chciaby wiedzie, co kurfirst postanowi

w sprawie ligi i traktatów rozpocztych*^).

W tem przysza wiadomo, e Gosiewski poniós klsk
pod Filipowem 22/10 i e go Tatarzy odstpili. Kurfirst z miejsca

zmieni front, nawiza ponownie z Karolem Gustawem, wyra-

ajc nadziej, e co do da swoich otrzyma wkrótce przy-

chyln deklaracy, na któr w tej wojnie zasuy -^). Posowi
francuskiemu owiadczy, e nigdy nie wróci pod panowanie
Polski 85).

Podjcie przerwanych traktatów nastpio 3/11. Król

szwedzki zmuszony do ustpstw wysa po mierci kanclerza
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Oksenstjerny (2/11) Schlippenbacha, Bjornklaua i Wolfsberga

do miasteczka Labiewa (Labiau), gdzie zawarto trzeci z rzdu
traktat z kurfirstem 20/11 1656, traktat wiecznego sojuszu,

porczajcy kurfirstowi niepodlego i udzielne panowanie

w Prusiech Ksicych i w Warmii, z wyjtkiem Frauenburga.

Obie strony zobowizay si nie rokowa ani zawiera adnego
traktatu bez obustronnej zgody, a celem wzajemnej obrony

kurfirst mia dostawi 4.000, a Szwecya 6.000 ludzi w myl
Malborskiego traktatu, w tym za roku 1656 mia kurfirst ca
si na Polsk uderzy ^6).

W artykuach sekretnych zobowiza si kurfirst dooy
starania, aby król szwedzki w razie zawarcia pokoju z Polsk
otrzyma Prusy Królewskie, Pomorze, cz Kaszubów, mud,
Semigali 2''), Kurlandy i cae Inflanty, z zachowaniem praw

ksicia kurlandzkiego ; sam za kurfirst mia zwróci Polsce

cztery województwa, które mu król szwedzki ustpi, gdyby

z tego powodu pokój z Polsk nie móg przyj do skutku,

i mia zapaci 120.000 talarów (20.000 w 40 dniach, a 100.000

w nastpnych 6 tygodniach) królowi szwedzkiemu, który si
zrzeka udziau w cle w portach kurfirsta. Zastrzeg si jednak

kurfirst, e bdzie obowizany do niesienia pomocy królowi tylko

w Prusiech, na Pomorzu i w Kaszubach, nie za na mudzi,
a tem mniej w Inflantach, Kurlandyi lub Semigalii. Chcia te,

aby mu król pozwoli dwa lub trzy okrty wojenne utrzymywa
dla obrony portów, ale tego nie uzyska ^s).

W czasie traktatów w Labiewie wysa do Gosiewskiego

(w odpowiedzi na propozycy rozejmu, uczynion 15/8) dwóch

posów, Henryka Seret Szemowskiego i Jana Auera z owiad-

czeniem, e skonny jest do traktatów, ale chce wiedzie, czy

hetman posiada penomocnictwo do zawarcia pokoju z kurfirstem

i ze Szwecy, czy tylko z kurfirstem chce traktowa i pod

jakimi warunkami, dajc przytem, aby si cofn z granic

pruskich.

Gosiewski wysa list do radców z doniesieniem, e si
cofn i czeka owiadczenia kurfirsta, poczem Sereta i Auer

dali skrypt, e wojsko kurfirsta nie bdzie robio szkód w Polsce

i na Litwie i zawarli z Gosiewskim trzymiesiczny rozejm

w Wierzboowie 8/11 ^^), którego kurfirst dotrzyma nie

myla 2°).

Pufendorf pisze, e posowie kurfirsta mówili z Gosiewskim

po nad instrukcye o warunkach pokoju ")• Tymczasem kurfirst
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nie tylko, e si pragn osobicie porozumie z Gosiewskim '^^\

ale sam pisa do Jana Kazimierza ^^). „Wyprawi do ksidza

Nowie] skiego, rzekomo od biskupa warmiskiego, owiadczajc
skonno do traktatów i wyrozumiewajc króla. Odprawiono

ksidza z tem, e jeli kurfirst chce traktowa, eby Szweda

odstpi, a potem sam traktowa 2*)". Misya kanonika bya, jak

si zdaje, dobrze na Dworze polskim widziana, bo kurfirst

w czasie traktatów Labiewskich poleci Howerbekowi, stronni-

kowi polskiemu, którego z Berlina sprowadzi, aby rozpocz
akcy celem zawarcia pokoju z Szwecy, Prusami i Polsk,

obiecujc restytucy czci Prus Królewskich ^^), cho wiedzia,

e Karol Gustaw nigdy dobrowolnie na to si nie zgodzi. O wy-

prawieniu Nowiejskiego uwiadomi Karola Gustawa ^^), ale

wszystkie te transakcye, przeciwne artykuom traktatu zawartego

w Labiewie, byy Szwedom podejrzane ^^), tem wicej, e kur-

first póniej odmówi posików przeciw królowi polskiemu

w Gdasku bawicemu. Ratyfikujc za traktat Labiewski,

którego równie dotrzyma nie myla ^^), zoy nastpujc
deklaracy: „My, Fryderyk Wilhelm (p. t.), obiecujemy i przy-

rzekamy w naszem i nastpców naszych imieniu, e wszystkie

artykuy i kady z osobna w dobrej wierze potwierdzamy

i umacniamy, dajc sowo nasze elektorskie, e nietylko stale

bdziemy si na przyszo tego ukadu trzymali i dooymy
starania, aby wszystkie w ogóle i kady z artykuów, z naszej

strony przyrzeczonych, cile i wicie zachowane byy, lecz

jeszcze bdziemy si opierali, gdyby je kto chcia zgwaci. —
Na wiar i moc czego ten akt rk nasz podpisany, pieczci
Nasz zaopatrzy kazalimy na zamku Labiewskim 23/11 st.

stylu 1656 39)«.

„Zawar traktat w Labiewie — powiada Pufendorf — wie-

dzia jednak, e potga szwedzka nie wystarcza, aby pokona
Polaków, przeto stara si nie zamyka sobie drogi do zgody

z nimi *°)''.

Suszniej monaby powiedzie, e ratyfikowa traktat

Labiewski ^1), bo si obawia powstania poddanych swoich

w Prusiech, których jedynie z pomoc szwedzk móg poskromi.

Szlachta pruska odmawiaa posuszestwa ^=^) i zawizaa
sprzysienie pod wodz barona a Yalcstein i pukownika
Creiitza, do którego to sprzysienia przystpi Królewiec, celem

wypdzenia korfirsta z Prus Ksicych lub zmuszenia go do

zerwania ze Szwedami. Liczyli 10.000 ludzi gotowych, mieli
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bro *^), wszystko byo przygotowane, czekali tylko na haso
z Wiednia ^*).

Z drugiej strony chcia kurfirst ratowa swoje posiadoci
od zniszczenia. Gosiewski wisia nad Prusami, Wielkopolanie po
zajciu Kalisza (21/10) ruszyli na Marchi, a Jan Kazimierz

z wielkiem wojskiem postanowi wpa na Pomorze branden-

burskie. Matka kurfirsta prosia go o neutralno dla swego
Ksistwa Krosieskiego. Kurfirst, uprzedzajc najazd, przedoy
1/10 deputacyi Rzeszy niebezpieczestwo dla Niemiec z powodu
najazdu polskiego, skary si przed cesarzem, rozkaza radcom
swoim w Berlinie stara si o bezpieczestwo Marchii i przy-

rzec Polakom, e stamtd adne kroki nieprzyjacielskie nie

zostan podjte, da od kurfirsta saskiego pomocy, posa fran-

cuskiego prosi o list do króla, aby tene odstpi od zamiaru

niszczenia Pomorza i Marciii, a biskupa warmiskiego wezwa
do poredniczenia ugody.

Jan Kazimierz otrzymawszy napomnienie od kurfirsta

saskiego i w nadziei, e Brandenburczyka na swoj stron

przecignie, zaniecha zamiaru wkroczenia do Pomorza, Wiel-

kopolanom zezwoli na zawarcie ze Stanami Marchii dwumie-

sicznego rozejmu i ruszy do Gdaska.
Aby sobie zaskarbi nadal zaufanie, wyprawi kurfirst

ksidza Nowiejskiego take i do królowej z propozycyami po-

koju. Królowa polecia Leszczyskiemu , który niedawno

z Wiednia powróci, jecha do Gdaska i do Królewca*^).

Jan Kazimierz ze swej strony zleci Lisoli ukady z kur-

firstem i kaza mu powiedzie, e si zadowoli dostarczaniem

pewnej liczby onierza na wypadek wojny, jako dowodem uzna-

nia zwierzchnictwa, e ograniczy apelacy do Dworu królewskiego

od wyroków sdów ksicych i e kurfirstowi odda w lenno

starostwa lawenburskie i bytowsMe.

W styczniu 1657 (w miesic po zawartym traktacie w La-

biewie) ministrowie kurfirsta podali Lisoli nastpujce warunki

ze strony kurfirsta : 1. Absolutna dziedziczna wasno Prus

Ksicych, zniesienie lenna i niezaleno od Królestwa Pol-

skiego ; 2. Prawo zaogi w Brunsberku i Lenzsteinie w Warmii

;

3. Oddanie rzeczonych starostw; 4. Pienidze na zapat wojska,

jeli si zczy z królewskiem; 5. Amnestya za przeszo;
6. Zarczenie cesarskie, e punkta ugody zostan dotrzymane.

Schwerin i Howerbek zapewniali Lisol, e stosunek kur-

firsta ze Szwedem — to czysty handel, ale nie przyja*").
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Sam za kurfirst owiadczy posowi cesarza, e gotów sekretnie

traktowa, i obieca, e nie wystpi przeciw Polsce, dopóki si
nie dowie o intencyach Polaków *0«

Z powyszymi warunkami przyby Lisola do Gdaska,
gdzie na radzie senatu uchwalono odpowiedzie kurfirstowi,

e: 1) Prus Ksicych na wasno odstpi nie mona, ale

w powinnociach lenniczych moe zaj ulga i nastpcy kur-

firsta nie bd zmuszani do skadania hodu osobistego,

a w miejsce kanonu dostawia bd 1.500 ludzi w kadej
wojnie. Zezwalano na zniesienie apelacyi przez zaprowadzenie

trybunau pruskiego, zoonego z rodowitych Prusaków, któ-

rych król potwierdzi; 2) zaogi w dwóch wspomnianych mia-

stach warmiskich trzyma kurfirstowi nie pozwolono, natomiast

ofiarowano mu Elblg w lenno pod warunkiem zachowania

wolnoci wyznania katolickiego. Na trzeci warunek zezwolono,

czwarty odrzucono, pity i szósty przyjto *^). Obiecano jednak

pewn sum pienidzy na wypraw wojenn, jeeli kurfirst

zczy swe wojsko z polskiem przeciw Szwedom i Rakoczemu*^),

a jeli bdzie chcia odebra Pomorze zajte przez Szwedów,
wówczas Polacy zrobi ukad osobny^").

Agent wysany do Królewca (Gasconi) powróci z donie-

sieniem, e kurfirst Szwedów nie odstpi, jeeli jemu i jego

potomkom z wyczeniem liuii pobocznej nie przyzna Polska

niepodlegoci i nie bdzie ich uwaaa jedynie za sprzymie-

rzeców, obowizanych do stawiania 500 ludzi na rzecz Polski

w kadej wojnie. Z dwóch za powodów, donosi agent polski,

kurfirst pragnie niepodlegoci, raz, e si obawia zemsty Po-

laków, a powtóre, e niechce mie cara, domniemanego nastpcy
na tronie Polski, swoim zwierzchnikiem ^^).

Z wkroczeniem Rakoczego zerwane zostay tajne ukady
z Polsk. Król szwedzki na zjez'dzie w Pasku (Pr. Holland)

tak ugaska kurfirsta, e nie mona go byo oderwa. Histo-

ryografa króla polskiego, Joachima Pastoryusza, odprawi
kurfirst w marcu z odpowiedzi, e sprawa polska nie dojrzaa

jeszcze do zawarcia susznego pokoju ^2). 3/2 kanclerz koronny
doniós królowej, e Szwed i kurfirst zamylaj podzieli Polsk
midzy siebie, a Ingry i Estoni chc odda carowi ^'^).

Widzc przewag po stronie Karola Gustawa, kurfirst

zerwa z Polsk, ale wojska swego Szwedom odda nie chcia,

wysa tylko kontyngent obowizkowy, 4.000 ludzi pod Wal-
deckiem s*). Obawia si, aby w skutek ukadów z Rakoczym

Wojna Brandenburska. 16
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nie utraci Wielkopolski ^=). Lka si, e go Szwedzi opuszcz
i rusz do Danii, gdzie si Karol Gustaw ju w kocu r. 1656

wybiera, w nadziei wikszej ni w Polsce korzyci ^®). Karol

Gustaw uspokaja kurfirsta, zapewnia, e go nie opuci. „Wenn
ich das thue — powiedzia — so mag mein Vetter frei sagen,

dass ich unredlich und leichtfertig mit ihm handele. Ich werde

zwar die Preussen und Polen, die ich hie geworben, weil sie

verlaufen, wegschicken, aber alsofort andere an die Stelle, so

ich im Reich geworben, kommen lassen; sonsten will ich

ehrlich beim Kurfursten aushalten ^^). (Gdybym to uczyni, to

mój kuzyn moe mi w bród powiedzie, e postpuj z nim

nieuczciwie i lekkomylnie. Co prawda, odel Prusaków i Po-

laków, których tu zwerbowaem, bo uciekaj, ale natychmiast

na ich miejsce przysa ka zacigi szwedzkie; zreszt chc
uczciwie przy kurfircie wytrwa).

Polacy stracili nadziej pozyskania kurfirsta. „Kurfirst nie

da si oderwa od Szwedów — pisa kanclerz — ostentacya do

pokoju nie szczera, a cho wdaje si w ukady co do wypro-

wadzenia zaóg swoich z Wielkopolski, to tylko w tym celu, aby

prolongowa posesy, a lud jego aby mia odpoczynek. Przeto

król da, aby mu Wielkopolanie dokuczali ^^)''. „Daremna
praca z kurfirstem — pisa wojewoda poznaski — póki zmiany

fortuny nie bdzie, ale si trzeba czsto odzywa nie imieniem

króla, ale przez biskupa warmiskiego, a robi co trzeba, bo

i on tak robi ^^)''. „Nie godzi si na ukady margrabstwa

z Wielkopolanami, odesa je do króla «")".

Ale gdy nadzieje pokadane w Rakoczym poblady, gdy

nadesza wie, ze Karol Gustaw wybiera si do Danii, a wielka

armia cesarska rusza na pomoc Polsce, kurfirst nawróci si
do Polski i zosta chtnie przyjty, sdzono bowiem, e bez

niego nie mona zawrze pokoju.

Królowa polska utrzymywaa korespondency z matk
kurfirsta i wysaa zaufanego swego, Wierzbowskiego, opata

paradyskiego, przedstawiajc, na jakie niebezpieczestwa syn

si narazi, jeli si prdko nie zdecyduje opuci Szweda „de

tirer adroitement son epingle du jeu", bo w przeciwnym razie

pozbawiony zostanie lenna, które król polski odda ksiciu

Neuburskiemu lub królowi duskiemu ^^).

Gamarra, pose hiszpaski w Hadze, przedstawia wiekrze

kurfirsta, e zi jej ze zmian aliansu moe uzyska Pomorze

zachodnie, dziedzictwo swoje prawne (son legitime patrimoine);
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z Kopenhagi, z Wiednia, z Warszawy przybyway napomnienia,

matka, ona i siostra ukochana (ksina kurlandzka Ludwika

Karolina) obstaway za Hg z Polsk ^^).

W pierwszych dniach czerwca otrzyma kurfirst wiadomo,
e król szwedzki, opuciwszy Rakoczego, nieodwoalnie rusza

na Dani, która w maju wojn Szwecyi wydaa. Flota duska
w nadziei pomocy ze strony Holendrów wypyna na Batyk,

siy ldowe ruszyy na Brem, inne na Schonen, a trzecie

z Norwegii uderzyy na Szwecy. Wiadomo o decyzyi króla

szwedzkiego przywióz do Królewca Schlippenbach, który, gdy

mu radcy brandenburscy przedstawiali konieczno zawarcia

pokoju, bo Prusy Ksice, otwarte ze wszystkich stron, nie

bd w stanie duej opiera si Polakom, powiedzia (7/6), e
kurfirst mógby zamieni Prusy Ksice na Królewskie. Zuchwae
te sowa wywary nie mae zgorszenie na dworze kurfirsta ^^).

Zdaje si, e w nastpnych dniach zapado postanowienie

zerwania z królem szwedzkim, który nie by w stanie dostawi

kurfirstowi posików porczonych traktatem Labiewskim^*). Wtym
bowiem czasie wyprawi kurfirst Schwerina i Bogusawa Radzi-

wia do Gosiewskiego, który partykularny traktat proponowa —
i w pobliu Tyly przyszo do przedwstpnych ukadów ^^).

Do króla szwedzkiego wysa Dobrczeskiego z oznajmie-

niem, e jeli si król w najbliszym czasie do traktatów nie

zgosi, Polacy, majc zapewnion pomoc Austryi, Moskwy
i Danii, ze Szwecy traktowa nie bd i pokój do skutku nie

przyjdzie. Donosi, e traktowa z Gosiewskim, który nie majc
penomocnictwa, nie poda adnych warunków, zaczem i kurfirst

swego zdania nie objawi, a wreszcie prosi króla, aby nie ha-

zardowa, ale w zamian za Prusy Królewskie stara si uzyska
godziwe warunki pokoju, a w takim razie ofiarowa mu swoje

usugi, byle si prdko zdecydowa i poredników zawiadomi.

W przeciwnym razie, gdyby zamierza ruszy na Dani, jak

Schlippenbach donosi, wówczas kurfirst bdzie si stara broni

jaki czas zawieszeniem broni. Gdyby jednak ta sprawa du-
szego wymagaa czasu lub gdyby Polacy na rozejm zgodzi

si nie chcieli, bdzie musiamyle o wasnem bezpieczestwie ^^).

Wyprawiajc Dobrczeskiego, wysa tajny rozkaz general-

feldzeugmeistrowi von Sparr, aby wstrzyma wszelkie kroki

wojenne przeciw Gosiewskiemu ").

Karol Gustaw na odjezdnem zapewnia Dobrczeskiego,

e w kiku miesicach wróci do Prus silniejszy, ni dotychczas.

16*
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Radzi kurfirstowi trzyma si obronnie, a gdyby austryackie

wojsko zwrócio si na Prusy Ksice, gotów zaniecia wojny

z Dani i popieszy z pomoc. Niczego wicej nie pragnie

jak uczciwego i chrzecijaskiego pokoju z Polsk, ale nie

znajduje si jeszcze w takiem pooeniu, aby by zmuszony

haniebnie Prusy Królewskie odda. aowa, e yczenia kur-

firsta, aby szed na odsiecz Poznania, speni nie moe. Radzi,

aby kurfirst wyprawi po cichu 3—4.000 koni wraz z ludmi,

którzy w Prusach Królewskich zostan, na odsiecz tego miasta

;

a wsiadszy do karety, zawoa do Dobrczeskiego i do Schlip-

penbacha, którego jako porednika midzy sob a kurfirstem

zostawia ^^) : „Haltet ihr euch wohl alhier; ich werde mich

mit Gott da auch wohl halten. Wer aber nicht mit mir ist, der

ist wider mich! ^9)". (Trzymajcie si tu dobrze; ja z pomoc
bosk take si tam dobrze trzyma bd. Ale kto nie ze mn,
ten przeciw mnie).

Wyjecha z lekkiem sercem, peen najmielszych nadziei,

najdumniejszych planów, zadowolony, e opuszcza Polsk:

„Ich muss aus dem polnischen Wesen heraus, es mog ge-

schehen, wie es wolle. Mit diesen Barbaren wird nichts aus-

gerichtet, mag man sie schlagen, so viel man will" (musz si

z tej Polski wydoby, niech si co chce stanie. Z tymi barba-

rzycami nie mona nic wskóra, choby si ich bio bez koca);

i da si sysze, e w ostatecznym razie gotów odstpi
kurfirstowi Prusy Królewskie w zamian za Pomorze branden-

burskie ''").

W Prusach Królewskich i na zaogach twierdz tamecznych

zostawi 4.000 piechoty i 1.000 jazdy pod komend brata swego

ks. Adolfa Jana. Ze sob wzi kilka tysicy weteranów,

z których niemal kady 30 razy potyka si z nieprzyjacielem,

i ruszy pospiesznie w pochód z Bydgoszczy 5/7. W kocu
lipca stan nad ab, aby wkroczy do Holsztynu. Do Polski

ju wicej nie powróci.

Po odjedzie Karola Gustawa kurfirst mia swobodniejsze

rce do traktatów z Polakami. Wnet potem i Waldeck, pierwszy

jego doradca i gówny poplecznik szwedzki, popad w nieask
i oddalony zosta celem objcia rzdów w ksistwie Minden

i hrabstwie Ravensberg ''^). Schwerin zaj jego miejsce.

Mona si byo domyli, e kurfirst bdzie prowadzi

traktaty na podstawie swego stanu posiadania, nietylko w Pru-

siech, ale i w Wielkopolsce '*). Naby od Szweda traktatem
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malborskim województwa poznaskie, kaliskie, sieradzkie, -
czyckie i ziemi wielusk. czyc odebra król polski (5/10),

Kalisz Wielkopolanie (21/10), Piotrków Czarniecki, ale Kocian,

a nadewszystko Pozna zostaway w rkach kurfirsta, który,

jak pisa kanclerz, zamierza prolongowa posesy tych twierdz,

aby w zamian za nie uzyska lepsze warunki. Wielkopolanie,

jak wiadomo, zajwszy Kalisz, ruszyli do Brandenburgii, do

tak zwanej Nowej Marchii i pod naciskiem tej inwazyi stany

Nowej Marchii zawary 12/12 z nimi w Zieltkach ugod, na

mocy której zaogi brandenburskie w Kocianie i w Poznaniu

miay by w przecigu dwóch miesicy cignite i twierdze

wydane. Król poleci wówczas wstrzyma kroki wojenne, ale

kurfirst ukad ten zignorowa i kaza swoim wkroczy do Wiel-

kopolski.

Korzystajc z rozejcia si pospolitego ruszenia, zaogi

brandenburskie z Poznania i Kociana zaczy pustoszy wo-

jewództwo, miasta rem i Wronki spony. Prymas (27/1)

wzywa do obrony szlacht '''^), która tymczasem z komendan-

tem kurfirsta w Poznaniu zawara rozejm. Król w uniwersale

(w lutym) '*) nie pochwala rozejmu z komendantem poznaskim,
kaza odwoa traktat zieltkowski

,
„gdy kurfirst nie myli

wyprowadzi zaogi z Poznania i Kociana, postpuje obudnie
byle przeduy swoj posesy i da odpocz swoim ludziom".

Wojska jednak na pomoc posa nie móg, „bo onierz spraco-

wany wytchnienia ku wionie potrzebuje '^O".

Prowadzono wojn podjazdow dla powstrzymania wy-
cieczek Brandenburczyków ''^). Szlachta wezwana uniwersaem
królewskim na dzie 30/4 pod Kalisz "), posuna si pod
Pozna i rozpocza 1/6 blokad miasta ze rody, z Komornik,

z Owsinek w odlegoci 2—4 mil od Poznania ''^), aby nie do-

puci dowozu ywnoci. Próbowali odwróci koryto rzeki '®),

urywali, gdzie mogli, i znosili nieprzyjació powracajcych
z upami. Pod Gdask wysali lud swój celem sprowadzenia

stamtd Grodzickiego z piechot „który jako prdko cignie
pod Pozna, dla rekuperacyi jego ordynowany jest^")*.

W czasie tej blokady zaoga pod wodz pukowników
Krystyana Kleita, Reichsfelda, Huberta i Brosse^^) zdzieraa

srogo mieszczan inkwaterunkami i tak nazwanymi pienidzmi
miesicznymi, naprawiaa warownie miasta, sypaa szace i pa-

lia kocioy jeden po drugim: 14 kocioów, klasztorów 5 (Ber-

nardyny, Klarki, Franciszkany, Bosaki i Karmelity od Boego
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Ciaa). Miejscowi innoplemiecy suyli im za przewodników

i pomocników, a obok tego robili wietne interesa na handlu

zrabowanych rzeczy ^^).

ydzi, przebywajcy na lsku w obawie przed pospolitem

ruszeniem, zaczli dopiero póniej powraca, opierajc si na

uniwersale króla z 20/6, który ich bra w opiek, „jako pod-

danych swoich, ile niewinnych albo mao winnych, aby przy

dawnych prawach, wolnociach i handlach zwyczajnych zosta-

wali salvis juribus Reipublicae. A e znajduj si niektórzy

mao uwani w Królestwie naszem, którzy rónych ydów
w prywatne wizienia zabrali i przeciw wszelakiej susznoci,

na Boga i bliniego nie zwaajc, w niewoli w domach swoich

ich trzymaj i okupowa si im ka, a na wielu miejscach

ydów w drodze bdcych porozbijano i zrabowano, przeto wol
nasz deklarujemy, aby si aden nie way yda trzyma

w wizieniu. Nakazujemy take rzeczy ich wasne porabowane

oddawa i sprawiedliwo czyni z tych, którzyby si tego

wayli albo way na potem bd ^3)".

Zaoga szwedzka w Toruniu, otrzymawszy 10/6 rozkaz

pustoszenia i niszczenia caej okolicy, szerzya mord i poog.
Spon pikny zamek kruszwicki, którego jedyn pamitk
sterczca do dzi dnia na pówyspie Gopa Mysz Wiea ^*).

Gdy nadzieja zgody z kurfirstem zawitaa — a byo to

w czasie, kiedy Karol Gustaw, opuciwszy Rakoczego, wybiera

si do Danii — Jan Kazimierz kaza wojewodzie poznaskiemu ku

Prusom pomkn, aby przecign kurfirsta na swoj stron ^^).

Wojewoda, który uwaa zgod z kurfirstem za rzecz dokonan,

pragnc go nacisn do ewakuacyi w Wielkopolsce, wezwa
uniwersaem 24/6 Wielkopolan, aby przystpili nareszcie do

oblenia Poznania ^^). Wojewoda kaliski i kasztelan poznaski

(okoo 1/7) ciskali coraz wszym piercieniem warownie miasta,

a e kurfirst i Szwedzi zaczli grozi odsiecz, wezwali na po-

moc szlacht ^'), która si licznie stawia. Waciwe oblenie
rozpoczo si z przybyciem Grodzickiego, który w drugiej

poowie czerwca opuci Gdask i zjawi si z dziaami obl-
niczemi pod Poznaniem ^^). W drugiej poowie lipca oblenie
dla zaogi brandenburskiej zaczo by dokuczliwem. Zbywao
jej na ywnoci, koniom na paszy, a kade wychylenie si za

mury trzeba byo okupywa krwawemi walkami z oddziaami

pospolitego ruszenia. Artylerya Grodzickiego i dziaa Cinickiego,

starosty stawiczyskiego, zaczy si dawa miastu srogo we
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zaaki. Zaoga wyprawia kilkadziesit zgodniayci koni do

Marciii i chciaa traktowa. Kasztelan zakrztn si koo od-

wrócenia rzeki, „a ycz j tak odwróci — pisa wojewoda —
aby nie tylko myn pod Dominikanami stan, ale eby koni

nie mieli gdzie poi, co rozumiem nie bdzie trudne, uczyniwszy

kana nastaw; ale i reszt wody, coby sza na Garbary, zata-

mowa trzeba i wyprze na ten staw, a okrom tego trzebaby

rozrzuci kamienn grobl w pobliu szubienicy, gdzie wod
wypieraj, aby pod miasto sza. Rozumiem, ebym dokaza

tego, iby jedna kropla wody nie sza na Garbary i musiaoby

by z wielkiem uprzykrzeniem oblonych, boby studnie nie

wystarczyy, do których woda wodocigami idzie, które ju
odcito, jak mi p. Rydzyski powiada ^^)".

W czasie blokady wybiera si wojewoda poznaski na

wspomnian wyej konferency z Hoverbeckiem. Nie widzia

adnej korzyci z tego zjazdu, odkd pose cesarski Lisola

i biskup warmiski wyjechali z penomocnictwem traktowania

z kurfirstem. Obawia si, e jego równorzdne poselstwo moe
da powód do podejrze i rzeczy pomiesza. Jeliby za traktaty

poszy, jak dotd, w zwok, postanowi jedynie nastawa na

oddanie Poznania ""). Narzeka na brak dzia i amunicyi, w po-

spolite ruszenie nie wierzy i radzi oblegajcym, aby zamiast

dyskursów wzili pod uwag, e lepiej wasnym onierzem,

ni cudzoziemskim (widocznie czekano na posiki cesarskie)

odebra województwo poznaskie ^^).

Zbliywszy si do Krosna na konferency, do której go

tak gorco zapraszano, zacz si niepokoi zwok. Podejrzenia

jego rosy, postpowanie kurfirsta byo zagadkowe, zwaszcza

e w Królewcu, jak si dowiedzia, zaczto skrupulizowa o pe-

nomocnictwo biskupa warmiskiego. Radzi „pomkn co ludzi

do Pomorstwa, a traktaty i wojna duska pójd smarowniej ^2)".

Król kaza Grzymutowskiemu zebra, jak mona najwi-

cej, ochotnika i wtargniciem na Pomorze brandenburskie siy

nieprzyjacielskie rozerwa ^^). Obawiajc si goci z Polski

w swoim kraju, wysa kurfirst Hoverbeka wraz z hr. v. Dohna,

chcc odrbnie z województwem poznaskiem traktowa, eby
ludzie z pod Poznania do Pomorza nie wpadali. Wojewoda
kaza Hoverbeka do siebie odesa ''*), aby rozpocz ukady
w sprawie oddania Poznania ^*), co, jak sdzi, mogo uatwi
ukady w Królewcu ^^) biskupowi warmiskiemu, dla którego

wojewoda stara si o biskupstwo krakowskie ^'').
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Zjechali si wreszcie na pocztku sierpnia ^s) ^ Zbierskii.

Hoverbek nie chcia si wdawa w adne traktaty, powiadajc,

e nie mia na to penomocnictwa, poniewa biskup warmiski
rokowa ju zacz i koczy bdzie. Te jednak punkta propo-

nowa: 1. Niezaleno zupena; 2. Asekuracya wolnoci reli-

gijnej dysydentom, co wojewoda z oburzeniem odrzuci i 3. Od-

danie Warmii, albo w zamian za ni Nowodworu nad Wis
i Wielunia nad Noteci, „aby nam móg by grayis". Za to

wszystko obiecywa, e kurfirst opuci Szwedów i bdzie neu-

tralny. Na restytucy Poznania zgadza si, ale dopiero po
ratyfikacyi transakcyi przez Rzeczpospolit. Przez ten czas za-

oga brandenburska miaa by ywiona kosztem Polski, a ko-

mendant mia zoy przysig, e odda miasto w pewnym
czasie nie komu innemu, tylko Polakom. Wreszcie potrzebowa
asekuracyi i zakadników, eby nasi w Margrabstwo nie wpadli.

Wojewoda by przekonany, e kurfirst zwóczy, aby tym-

czasem rozerwa przymierze króla duskiego z Polsk i Austry,
której si obawia, eby mu Prus nie odebraa ^^) — a Poznania

odda nie myli.

Brandenburczycy zajmowali oszacowane i opasane mu-
rami miasto na lewym brzegu Warty, a prócz tego znaczn
cz przedmiecia Chwaliszewa, lecego poza murami waci-
wego miasta. Znajdowa si w ich rku teren midzy rzek
Wart a kocioem katedralnym, gdzie mieli pasz dla koni.

Krwawe walki toczono o posiadanie tych k, które Kochowski
„wysp przylegajc do kocioa katedralnego" nazywa. Bran-

denburczycy, czy z potrzeby wojennej czy tylko z chci nisz-

czenia i z zemsty, palili po kolei pozostae wmiecie kocioy.
Zniszczyli wtenczas koció farny, lecy na dzisiejszym Nowym
Rynku. Nasi tymczasem, wzmocniwszy si, bliej pod miasto

przystpili i most zrzucili, odejmujc oblonym przystp do

Tumu. Dopiero gdy si naszym udao opanowa wysp okoo
kocioa katedralnego i pozbawi zaog paszy dla koni, zaczli

Brandenburczycy myle o kapitulacyi, zwaszcza, e si zagciy
choroby i gód dokucza ^°°), a wyczekiwana pomoc nie nadcho-

dzia. Zawarli rozejm i w pierwszych dniach sierpnia wysali

do kurfirsta po aprobacy rozejmu z zapytaniem, czy im si
wolno podda i pod jakimi warunkami. Tymczasem odda si
Polakom na zakadnika pukownik Miinzer ^"O- Kapitulacya na-

stpia za zezwoleniem kurfirsta i 28/8 ^"'O opucili Brandenbur-

czycy Pozna, Kurnik, Kocian, 2.000 ludzi pod dowództwem
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pukownika Kleita z broni, dziaami, z rozwinitymi sztandarami,

zapalonymi lontami i z onami urzdników i onierzy, konwo-

jowani do Drezdenka w Marciii ^^^) przez starost gnienie-

skiego Jana Gniskiego. Wielu 9/8 Szwedzi, uchodzc do

Marchii, spalili "*).

W Królewcu tymczasem prowadzono ukady z kurfirstem.

Przyby tam 9/7 Lisola, wysany (16/5) celem pojednania kur-

firsta z Polsk. Zlecono mu zaprosi kurfirsta do ligi austryacko-

polskiej i postpowa wedug instrukcyi króla polskiego. W razie,

gdyby kurfirst upornie si Szwedów trzyma, pose mia za-

protestowa i owiadczy, e król wgierski i czeski nie bdzie

winien, jeeli kurfirsta dotknie jakie niebezpieczestwo i szkoda

ze strony wojsk austryackich i polskich ^°^).

Król naznaczy dwóch komisarzów do traktatów : Wacawa
Leszczyskiego biskupa warmiskiego, brata wojewody pozna-
skiego i Wincentego Gosiewskiego, podskarbiego i hetmana

polnego WXL. Komisarzom nie wolno byo nic bez wiedzy

Lisoli stanowi. Ustpstwa mieli stopniowo podawa : z pocztku

proponowa stosunek z Rzeczpospolit taki, jaki by przed

wojn; nastpnie ulgi w stosunku lenniczym i hod przez

posów, zniesienie apelacyi do króla, trybuna zoony z rodo-

witych Prusaków, których kurfirst zamianuje, a król zatwierdzi,

a w miejsce kanonu 1.500 ludzi na kad wojn, za co kurfirst

otrzyma starostwo Lawenburskie i Bytowskie, a gdyby si tem

nie zadowoli, doda Elblg. Instrukcya sekretna, powierzona

samemu Lisoli, stanowia, e w razie ostatecznym, jeli inaczej

kurfirsta do zgody skoni nie bdzie mona, król zgadza si
na udzielno Prus Ksicych, okrom Elblga, ale jedynie dla

mskiego potomstwa kurfirsta z wyczeniem bocznej linii,

w zamian za co kurfirst jako wieczny sprzymierzeniec Rzecz-

pospolitej dostawi 2.000 ludzi wasnym kosztem na kad wojn,
a w Prusach Ksicych tylko katolickie i luterskie wyznanie

cierpiane bdzie. Zarazem kurfirst mia si zobowiza da swój

gos w czasie elekcyi króla rzymskiego królowi wgierskiemu

i czeskiemu. Spraw portów król odracza do odrbnego trak-

tatu z kurfirstem ^^^).

Krótko mówic, instrukcya sekretna pozwalaa Lisoli w po-

rozumieniu z biskupem warmiskim i z Gosiewskim odda
w ostatecznym razie Prusy Ksice na wasno kurfirstowi.

Kurfirst, zdaniem Lisoli, ulega wpywom rodziny, to znów
frakcyi szwedzkiej na Dworze. „Saby umys, nader skonny do
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nieuzasadnionej nadziei ^"0, wszystko sam w mgnieniu oka sta-

nowi, e trudno z nim samym traktowa, chyba, e si go
z miejsca zahamuje^"'')". Tak si zdawao Lisoli — tymczasem
pose austryacki dosta si w rce wytrawnego gracza, który

go wywiód w pole. Kurfirst nie pyta go o penomocnictwo
poredniczenia, ale dowiedziawszy si, niewiadomo skd, o se-

kretnej instrukcyi królewskiej, tak si opornie postawi, e de-

klaracy niezalenoci wydoby.
Na wstpie zada od Lisoli, aby owiadczy jego mini-

strom, e przyby w sprawie generalnego pokoju, i eby tylko

ze Schwerinem otwarcie mówi. Ten owiadczy, e kurfirst

wzruszony sowami Lisoli gotów przystpi do traktatów oso-

bistych "3). Lisola zaraz wydoby, jak pisze, od kurfirsta dekla-

racy, e gotów zgodzi si z Polsk, opuci Szwedów, przy-

stpi do sojuszu austryacko-polskiego i poczy z nim swoj
armi.

Wtedy biskup warmiski, który przyby 10/7, wystpi
z propozycy wedug pierwszego punktu swojej instrukcyi,

ale to z miejsca odrzucono ^^°). Prezentowano inn propozycy,

któr wzito ad referendum.

Tymczasem 21/7 w nocy wrócili do Królewca dwaj poso-

wie francuscy Avaugour i Terlon z doniesieniem, e otrzymali

nowe instrukcye i pienidze dla elektora i ministrów, byle

kurfirst w sprawie elekcyi króla poczy si z Francy, która

mu zapewnia bezpieczestwo i gotowa nie pomoc pienidzmi

i wojskiem. Pienidze zoone s u kupców w Paryu (200.000

talarów), którymi moe dysponowa wedug woli.

22/7 Schwerin i Somnitz oddali biskupowi warmiskiemu
odpowied kurfirsta na jego propozycy^"), a e biskup odj
im wszelk nadziej uzyskania niezalenoci Prus, owiadczyli

Lisoli, e kurfirst nie moe dalej traktowa i bdzie si broni.

Lisola udawa, e si gotuje do odjazdu, nie wspominajc
nic o sekretnej instrukcyi: „Gotówbym — pisa — zostawi

kurfirsta na pastw zemcie Polaków, bo caa szlachta pruska,

wszyscy poddani, gotowi do powstania, gdyby si wojsko polskie

pojawio "2)".

„23/7 mia przyby Schlippenbach. Francuzi obiecuj pieni-

dze. Szwedzi oddaj kurfirstowi Szczecin i jakkolwiek miejscowo
zajt przez nich w Prusach, Kromwell dziwne rzeczy obiecuje,

stronnictwo szwedzkie na Dworze wzroso, grozi zemst szwedzk
w obec sabej i wtpliwej pomocy polskiej, gosi o klskach
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Austryaków i Duczyków, o zwycistwach Rakoczego, czem

saby umys kurfirsta nie mao by dotknity. To wszystko

skonio mi, e wystpiem z drug propozycy o ulgaci w sto-

sunku lenniczym. Powodem uporu kurfirsta s obietnice fran-

cuskie, a wreszcie to, e si dowiedzia o moje] sekretnej

instrukcyi, któr mi Schwerin sowo w sowo z ogromnem
podziwieniem mojem powtórzy ^^^). Dowiedziaem si te, e
wojewoda poznaski podj si na rozkaz króla negocyacyi

z kurfirstem, który na jego usilne proby wyprawi Hoverbecka,

ale bez adnego penomocnictwa. Byoby do yczenia, aby go

Polacy tylu drogami naraz nie szukali. To go robi trudnym do

ustpstw, gdy widzi, z jak trosk Polacy staraj si go do

zgody nakoni, zamiast mu da do poznania, e tylko Austrya

powag sw i usiowaniem skonia ich do tego. Przytem kur-

first uwaaby to za ujm swego honoru, gdyby zapaciwszy

Szwedom za uznanie swej niepodlegoci w Prusiech, mia j
teraz Polakom odstpi. Owiadczy, e bez niej nie bdzie
traktowa, raczej zginie. Z tego powodu — pisze przestraszony

Lisola — porozumiawszy si z biskupem, przedoyem punkt

mojej sekretnej instrukcyi, jednak nie bez pewnych ograni-

cze ^^*) i dzi lub jutro spodziewam si zakoczenia. Dwie
tylko zachodz trudnoci, bo da, aby móg zaj Brunsberk

i aby po wyganiciu jego mskiego potomstwa Prusy dostay

si w rce jego agnatów z domu brandenburskiego, jako lenno

Polski." Aby zachowa w tajemnicy traktat, posowie francuscy

mieli otrzyma odpraw uoon z austryackim posem: e
kurfirst postanowi wyczekiwa biegu wypadków ^^^) i ani

z Austry zrywa, ani drogi do zgody z Polsk pozbawia si
nie moe"^).

„Dzisiaj skoczymy" — pisa 31/7 Lisola do królowej ; ale

nadzieja go zawioda, bo kurfirst widzc gotowo do ustpstw
ze strony porednika, spodziewa si, e wicej zyska moe.
Wcale nie by zmczony, jak donosi Lisola. Nastpnego dnia

1/8 przyjecha Schlippenbach i owiadczy, e jego pan gotów
odda Prusy Królewskie za wynagrodzeniem pieninem i zga-

dza si na porednictwo sprzymierzeców króla polskiego ^^^).

Nie wierzono mu, ale przybycie hrabiego dao pretekst do zwoki
i poruszenia rozmaitych wtpliwoci i zarzutów.

Powiedziano Lisoli, e pose kurfirsta powróci z Moskwy
z wiadomoci, e car nie myli w tym roku o wojnie i tajemne

ze Szwecy ma porozumienie, a Polakom nie wierzy ^^^) ; e
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król duski przeczy, Jakoby mia zawrze sojusz z domem
austryackim i Holendrzy mu to odradzaj, e Leopold ma zamiar

odda kurfirstowi dwa ksistwa na lsku, byle Szwedów
odstpi, zaczem kurfirstowi wypada czeka tej obietnicy, a oraz

potwierdzenia o sukcesach szwedzkich w Danii ^^^).

„Pragnli zwoki, aby tymczasem pojedna króla duskiego
ze Szwedem. Boj si Domu austryackiego, aby Prus na si
nie odebra i Moskwy si bardzo boj, bo i Holendrowie nie

pochwalaj ligi tak cisej z Austry i Polsk, — owo zgoa zmusi
ich mona z broni w rku ^^o)".

„Wszelkimi sposobami chc wstrzyma kurfirsta — pisze

Lisola do królowej. — Trzeci ambasador francuski ma tu przy-

by z cudownemi obietnicami. Szwedzi dowodz, e 400.000

Turków i 200.000 Kozaków idzie na pomoc Rakoczemu, który

pobi Polaków. Kurfirst bojani, podstpem i intrygami zm-
czony, wysa rozkaz do komendanta Poznania, aby odda miasto,

jeli si Polacy zobowi nie wkracza do Marchii. Czyby nie

naleao pospiesza do Pomorza? W Toruniu garnizon liczy

1.200 ludzi, zboa dosy, ale mynu nie ma, w Elblgu 300

ludzi 121)".

Do Wiednia donosi, e kurfirst temi wszystkiemi ofertami

i poselstwami nadty, z nowemi wystpi pretensyami, bo prócz

niepodlegoci Prus da Brunsberku, Elblga i starostw dawniej

obiecanych, pienidzy po skoczonej wojnie za pomoc wojenn,
a wreszcie miasta Gniewu nad Wis, aby mia zapewnione

przejcie przez t rzek, czego mu Polacy da nie chcieli, boby
móg zamkn eglug ^^'^). Lisola zgadza si na oddanie Elblga
pod warunkiem, e to miasto otrzyma zupen autonomi jak

dawniej, wtedy bowiem Rzeczpospolita nie poniosaby adnej

straty i^^).

Mona byo nie robi adnych ustpstw; z powodu Elblga

nie byby kurfirst rozpoczyna wojny z Polsk ^^^).

Zostawa nowy punkt o religii kalwiskiej ^'^^). 8/8 spo-

dziewa si Lisola koca, poczem wspólnie z kurfirstem i bisku-

pem mieli si zjecha w poowie drogi z Gosiewskim, celem

podpisania traktatu ^^^); pose austryacki bowiem nie mia upo-

wanienia do odstpienia Elblga, wic biskup warmiski nie

chcia podpisa ugody bez Gosiewskiego ^^0*

Zeszo jeszcze 6 dni wród dugich niewczesnych pro-

testacyi i pretensyi, wreszcie 14/8 sporzdzono akt traktatu ^^s)

w najwikszym sekrecie, tylko Schwerin i Somnitz o nim
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wiedzieli ^^9). Otwarcie, aby Szwedów i Francuzów oszuka,

traktowano o zawieszenie broni, na co si Francuzi i Szwedzi

zgadzali "°).

W tym czasie kurfirst zmuszony by posa zaodze swej

w Poznaniu pozwolenie na kapitulacy i niezadowolony, e nie

moe nic uzyska za ewakuacy, bo ludzie jego z braku wody
i chleba podda si musieli, stawia coraz to nowe warunki.

Mówi o obietnicach Francyi i króla szwedzkiego, o zwycis-

twach Szweda w Danii, który wkrótce do Polski powróci, a gdy

mu Polacy wkroczeniem Austryaków grozili, odrzek, e wówczas

odejdzie z wojskiem do Niemiec i stanwszy obozem midzy
Landsbergiem a Kostrzynem, w Niemczech wojn wraz z Szwe-

dami prowadzi bdzie ^^^).

I rzeczywicie 15/8 przyby ponownie do Królewca Schlip-

penbach i nowy pose francuski Blondel, architekt i matematyk

znamienity. Przyjty z otwartemi rkami oskara ministrów

kurfirsta, e s na odzie austryackim i przywióz 100.000

talarów dla kurfirsta, który mu przez Dobrczeskiego kaza

powiedzie, e przyjmuje z wdzicznoci t ask ze strony

króla francuskiego. Chcia zaraz zagarn te pienidze, ale

kardyna obawiajc si zmiany Brandenburga z biaego na

czarne, rozkaza wstrzyma wypat ^'^^).

Kurfirst byby chtnie zagarn subsydya francuskie — ale

wiadomoci, które niewtpliwie otrzyma, nie pozwalay na adn
zwok. Rakoczy kapitulowa (22/7) i rozkaza Bethlenowi opuci
Kraków, han przyby z ca ord na pomoc królowi polskiemu.

Chmielnicki umar 6/8, wojska austryackie i polskie dostay

rozkaz ruszy ku Prusom i na Pomorze — trzeba byo co

prdzej koczy ukady z Polakami.

14 8 wysa Somnitza do Gosiewskiego, który si skary
przed królem, e go Lisola usuwa od udziau w negocyacyach,

i nie chcia podpisa traktatu. Lisola pospieszy sam do niego,

do Wierzboowa ^^^), gdzie zmieniono niektóre punkta^^^) i, aby

oszuka Szwedów, zawarto pod dat 22/8 pozorny generalny

polsko - brandenburski rozejm, czyli traktat neutralnoci "5),

z wzajemn wymian rewersaów, e traktat neutralnoci jest

zmylony i nieobowizujcy ^'^^).

Schlippenbach przenika tajemnic, wcieka si, pioruno-

wa, grozi goniej ni kiedykolwiek, Lisol nazwa ateuszem,

biskupa warmiskiego machiawelist, ksin kurlandzk w spra-

wie religii indyferentk, Schwerina nowonarodzonym Austrya-
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kiem ^^''). da zamiany Ksistwa Pruskiego ^3*), pokazywa trzy

wasnorczne listy swego pana, e Francuzom zostawi wojn
z Dani, a sam ruszy na Pomorze ^^^).

Kurfirst rozdraniony, e Lisola tak dugo bawi u Go-

siewskiego, podejrzywa, e Polacy zwócz, aby go z Austrya-

kami najecia, gdy go Szwedzi obraeni broni nie bd.
Pragn jak najprdzej koczy ^^a), chcia si rozmówi z Go-

siewskim w sprawie wspólnej wojny i posa mu paszport na

konferency, która si miaa odby w Tapiewie ^*").

„Wstrzymuj nas, pisa Lisola, jeszcze dwie sprawy: odda-

nie Elblga, na co pozwolenia nie mamy, i wyznanie kalwiskie

na Pomorzu, czego w aden sposób przyzna nie moemy "i)".

„8/9 traktat zosta zawarty, ale zanim przystpimy do

podpisu, czekamy, a si kurfirst zdecyduje w sprawie zaspoko-

jenia wojewody pockiego *^*). Punkt dotyczcy Elblga albo

innej satysfakcyi zostaje odoony do dyspozycyi króla polskiego.

Kurfirst marzy tylko o wojnie ze Szwedami ^^^y.

„Tymczasem przyby goniec z now instrukcy od Jana

Kazimierza, która z gruntu gówny punkt o niezalenoci kur-

firsta tak ogranicza, e go zupenie znosi. Byem zmuszony te

instrukcye schowa, a do króla napisaem, e ta sprawa prze-

sdzona na podstawie pierwszej instrukcyi i*^)".

13/9 podpisa traktat Lisola wraz z biskupem warmiskim
i obu penomocnikami kurfirsta. Lisola pospieszy do Gosiew-

skiego, który zaproszony przez kurfirsta na 14/9 do Welawj^

robi na razie trudnoci, ale w kocu przyby i po zmianie nie-

których punktów nie bez korzyci dla Polski traktat podpisa i*")

19 wrzenia 1657 ^^^) w Welawie (Iawa nad Preglem). Traktat

ten na yczenie kurfirsta mia by do czasu zachowany w ta-

jemnicy i wolno byo tylko o neutralnoci kurfirsta mówi ^*').

Pragn wszystko za jednym zachodem ukoczy, ale ko-

misarze polscy nie mieli dostatecznego upowanienia. Odoono
wic niektóre punkty do zjazdu z królem, który wysoce urado-

wany ^^*) zaprosi kurfirsta do Bydgoszczy, gdzie traktat mia
by uzupeniony i z obu stron zaprzysiony. Tymczasem co do

owych punktów prowadzono dalej ukady. Kurfirst da odst-

pienia Elblga, Lawenburga (Lewino, Lbork albo Lawenbork)

i Bytowa nie jako lenna, ale z prawem wasnoci jak Prusy.

Gdyby mu za Lawenburga i Bytowa nie chciano da jako

niezalen wasno, to przynajmniej takiem prawem, jakiem

je ksita pomorscy posiadali. Brunsberk (Braniewo, Brauns-
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berg) chcia zatrzyma, bo mu by przydatny do eglugi, ale

e tego miasta jako wasnoci kocielnej nie mona byo od-

stpi, Lisola obieca, e król bdzie pisa do papiea i*^).

W razie otrzymania Elblga owiadczy gotowo dostarczania

Polsce staych posików : 1.500 piechoty, a 500 jazdy, ale na

odzie królewskim, gdyby ich z Prus wyprowadzono. W zamian

za koszta wojenne da 100.000 talarów rocznie, ale nie usta-

lono iloci tych posików przeciw Szwedom, ani odszkodowania

margrabin w razie oprónienia Ksistwa Pruskiego z wygani-
ciem linii elektorskiej ^^% Wysyajc Hoverbeka do Warszawy ^^^)

pisa do króla i do królowej, aby uwzgldniajc jego wielkie

koszta i straty poniesione i niebezpieczestwo, na jakie si
naraa, nie odwóczyli tak doniosej sprawy dla drobnych

ustpstw ^^*). Wojewodzie pockiemu zamiast wynagrodzenia

ofiarowa 6.000 talarów, a Pacowi, kanclerzowi litewskiemu

5.000, ale tylko w drodze aski ^5^).

Król z królow wyruszyli 18/10 z Warszawy do Bydgoszczy,

gdzie stanli 26/10 i wyjechali 30 10 w licznym orszaku szlachty

z czterma regimentami kawaleryi austryackiej wier mili na-

przeciw kurfirsta, który ujrzawszy króla, zeskoczy z konia,

król take zsiad z konia i uciska gocia. Kurfirstowa wysiada
w znacznej odlegoci i piechot zbliya si do karety królowej

z powitaniem. Król posadzi kurfirstowa po lewej stronie w swej

karecie, kareta kurfirstowej jechaa za niemi i damy dworskie.

Kurfirst jecha konno po lewej rce króla, kilka kroków w tyle.

Stanli przed mieszkaniem królowej, która sza przodem pro-

wadzona przez kurfirsta, a za ni król z kurfirstowa. Konwersacya

trwaa a do wieczerzy, przy stole suyy panny dworskie,

poczem dwór kurfirsta wieczerza z dworem królewskim. O 10

godzinie po poegnaniu królowa odprowadzia kurfirstowa a do

swego przedpokoju.

Nazajutrz królestwo jechao z wizyt do swoich goci,

którzy wyszli na ulic. Kurfirst otwiera karet, i po dwugo-

dzinnej konferencyi z królem odwiedzi królow, z któr kon-

ferowa dwie godziny, poczem odby si uroczysty bankiet przy

trzech stoach. Przy pierwszym siedzieli król z królow w rodku,
na pierwszem miejscu — wedug zwyczaju polskiego — kurfirst

przy boku króla, kurfirstowa przy królowej. Urzdnicy koronni

suyli do stou. Przy stole szlachty obok biskupa kujawskiego

i przemyskiego siedzieli wojewodowie poznaski i pocki, ksi
weimarski, ks. Bogusaw Radziwi, Lisola i inni ministrowie
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i kawalerowie kurfirsta (biskup warmiski i Gosiewski wiecili

nieobecnoci). Kurfirstowa ofiarowaa królowej bardzo pikn
karet z zaprzgiem 6 koni w czaprakach z karmazynowego

aksamitu ^^*).

Z królem przyjecha podkanclerzy. Kanclerz koronny Ko-

ryciski z powodu choroby nie by w Bydgoszczy, owiadczy
Lumbresowi, e na sejmie wystpi przeciw ratyfikacyi traktatu,

ale umar przed sejmem ^^^). De Lumbresa proszono na danie
prymasa i generaów austryackich, aby zosta w Warszawie

i czeka powrotu króla ^^^). Z kurfirstem przyjecha Bogusaw
Radziwi i upadszy do nóg królowi askawie by przyjty.

Otrzyma w traktatach amnesty za instancy cesarza i kurfirsta,

który go mianowa gubernatorem w Prusiech ^^"'^ mimo, e
wedug dawnych zwyczajów, których odmienia nie byo wolno,

rzdzili Prusami w nieobecnoci ksicia miejscowi radcy. Przy-

by tu take Akakia z deklaracy Karola Gustawa, który

owiadczy gotowo odda Prusy, ale poniewa w tej dekla-

racyi nie byo wzmianki o interwencyi sprzymierzeców

polskich, królowa daa, aby Akakia wraca i wydoby od

króla dane uzupenienie ^^^). Blondel przyjecha z kurfir-

stem 1^^), ale Francuzi nie byli w stanie zakóci dobrego poro-

zumienia i wszystko si odbyo z obopólnem zadowoleniem.

Kurfirst by oczarowany królow — przysiga, e gdyby si

ubiegaa o koron cesarsk, daby jej swój gos ^^^).

By zdumiony ruchliwoci jej umysu i energi, któr

prowadzia swego ospaego ma na pasku, jak may cygan

niedwiedzia ^"). Widzia w niej monarch polskiego, a ona

spodziewaa si znale w kurfircie potnego protektora i ro-

zumnego doradc. Zaya korespondencya od tego czasu midzy
nimi nie bya bez politycznych nastpstw. Pisaa, e „ufa jego

obietnicom i jego szlachetnoci; prosi, eby jej zechcia docho-

wa przyjani. Niech bdzie przekonany, e znajdzie w niej

czu siostr, caem sercem oddan jego interesom i^*)".

W tym czasie pracowano 8 dni, dzie i noc, nad usuni-

ciem spornych punktów. Radzono o sojuszu austryacko - bran-

denburskim, o pomocy dla Danii i o wspólnej wojnie ze Szwecy,

za czem Hatzfeld, obecny w Bydgoszczy, gorco przemawia.

Najwiksz trudno i kopot sprawiao oddanie Elblga.

Delegaci gdascy, burmistrz Adryan von der Linde, Alb. Ro-

senberg radny i podsyndyk Chr. Schróder przedstawiali, e si

kurfirst niepomiernie wzmocni, korona za w bezpieczestwie
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swojem, król w dochodach celnych, a Gdask w handlu cik
strat poniesie. Radzili odda zamiast Elblga kilka starostw

na granicy Marchii, Pomorza lub Litwy, a wreszcie powoywali

si na przywilej inkorporacyjny, moc którego nie wolno byo
nic z pruskie] ziemi oddawa. Senatorowie przyznawali im

suszno, ale nie widzieli sposobu przeama uporu kurfirsta.

Królowa bya przeciwna odstpieniu Elblga, tem wicej, e
francuski pose w Warszawie de Lumbres temu si sprzeciwia.

Wojewoda pocki przypomina, e w tej wanej sprawie nie

mona bez zgody Stanów pruskich stanowi. Senatorowie,

którzy z penomocnikami kurfirsta ukady prowadzili, starali

si uzyska pozwolenie Gdaszczan, ci jednak owiadczyli, e
si na to adn miar zgodzi nie mog, co przeciw zasadni-

czym prawom i przywilejom, tylu przysigami stwierdzonym,

wykracza. Dowodzili, e miasto ich tak zasuone w tej wojnie

nie moe wikszej kary ponie, jak przez oddanie Elblga
w obce rce. Pose francuski by tego przekonania, e kurfirst

obwarowawszy Królewiec i Kajped i majc Prusy Królewskie

midzy Pomorzem a Prusami swoimi, bdzie dla Polaków równie

niebezpieczny jak Szwed ^"). Podkanclerzy proponowa zastawi

Elblg na dwa lata; wojewoda poznaski dowodzi, e Elblg
sam si oderwa i moe by oddany bez ujmy praw pruskich,

ale mu odpowiedziano, e temu miastu wasnowolnie oderwa
si nie byo wolno i wedug prawa z prowincy poczone by
musi. Król owiadczy burmistrzowi, e stara si kurfirsta od-

wie od tego dania, ale bdzie musia mu wygodzi, bo
inczej przyjdzie do zerwania. Burmistrz sdzi, e kurfirst ju
dostatecznie nagrodzony, a jego siy nie tak wielkie, aby si
mona nowej wojny obawia. Król by innego zdania : twierdzi,

e na wojsko polskie spuci si nie moe, austryacy z kur-

firstem walczy nie bd chcieli, a on w razie zerwania

w Bydgoszczy nie bdzie bezpieczny. Szkodom, których si
Gdaszczanie obawiaj, mona bdzie zapobiedz, jeli si pod

Bia Gór wszystkie statki ze zboem skieruje do Gdaska.
Burmistrz, wtpi, eby si to dao przeprowadzi, i mniema,
e kurfirst moe nada prawo obywatelstwa w Elblgu Fran-

cuzom, Holendrom i innym, którzy Nogat spawnym uczyni
i handlem z Polsk zawadn. Król artujc zapyta go, czy

lepiej odda Brundsberg kurfirstowi, a Elblg buskupowi warmi-
skiemu ; a gdy burmistrz wymawia si brakiem penomocnictwa,

rzek król, e to zbyteczne, bo kurfirst na tak zamian nie

Wojna Brandenburska. 17
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nie przystanie ^^*). Tymczasem ukady postpoway dalej i 6/11

wszystkie artykuy traktatu zostay przysig stwierdzone przez

króla, kurfirsta i senatorów polskich ^*^^). Ratyfikacya innych

(19) senatorów nastpia w listopadzie w Poznaniu ^«^), dokd
król z królow 9/11 wyjecha.

Traktat welawsko - bydgoski skada si z siedmiu czci:
1. Transakcya welawska (pax perpetua) stanowia wieczny

pokój midzy królem polskim a kurfirstem i ich nastpcami.

Wszelkie kroki wojenne ustaj, obie strony przestrzega bd
honoru, korzyci i wzajemnego bezpieczestwa, a wszystko,

cokolwiek w tej wojnie zaszo, pójdzie w zapomnienie; jecy
bez wykupu, dobra zajte wacicielom zostan oddane. Obie

strony bd si staray nieprzyjaciela wspólnemi siami z Ko-

rony, Litwy i Ksistwa Pruskiego wypdzi, zerw wszystkie

traktaty temu celowi przeciwne, a kurfirst wszystkie zajte

w Polsce miejsca opróni. Kurfirst i jego prawni nastpcy po

mieczu posid Brandenburskie Prusy prawem udzielnoci

i wasnoci, uwolnione od obowizków lenniczych, król jednak

zastrzega sobie i nastpcom swoim prawo do tego ksistwa

w razie wyganicia linii mskiej kurfirsta, ale tak on, jak jego

nastpcy doo starania, aby Rzeczpospolita agnatów kurfirsta

z linii Kulmbach i Aasbach do lenna Ksistwa Pruskiego pod

dawnymi warunkami dopucia. Stany pruskie, urzdnicy i pod-

dani pruscy zostan zwolnieni z zaprzysionej królowi wier-

noci, natomiast zo przysig, któr powtórz przy kadem
nowem homagium, jakie Ksitom Pruskim skada bd, e
z wyganiciem linii kurfirsta, króla i Koron polsk za jedy-

nych i bezporednich panów uznawa bd. W razie wyganicia
mskiej linii kurfirsta, margrabiny z jego domu lub jego naj-

blisi krewni otrzymaj od przyszych lenników Ksistwa

w odszkodowaniu sum, która zostanie umówion midzy kró-

lem a kurfirstem, a a do wypaty teje otrzymaj starostwo

Insterburg ze wszystkiemi dochodami. Kurfirst i jego nastpcy

obowizani bd zachowa i broni wszystkich staroytnych

przywilejów, praw i wolnoci Stanów pruskich, baronów, szlachty,

miast i wszystkich poddanych, o ile te wolnoci z niniejszym

traktatem w sprzecznoci nie stan, i adnych wznowie nie

wprowadza ani nie cierpie. Sprawiedliwo wedug dotychcza-

sowych praw i zwyczajów wykonywana bdzie z apelacy do

trybunau ksicego, którego sdziów bdzie mianowa kurfirst

z pomidzy rodowitych Prusaków. Kurfirst zamiast feudalnego
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wza czy Polsk z Prusami wiecznem i nierozerwalnem

przymierzem. adnej stronie nie wolno ze szkod drugiej za-

wiera z nieprzyjacielem sojuszu, pozwala na przejcie gra-

nic, na uytkowanie portów i twierdz, na zbieranie prowiantu

i udzielanie jakiejkolwiek pomocy. Kurfirst, okrom pomocy
w tej wojnie, któr oznaczy osobna umowa, dostarczy posików
królowi w kadej póniejszej potrzebie 1.500 piechoty i 500

jazdy, ale tych ludzi tylko w granicach Ksicych Prus ywi
bdzie; tak sam pomoc król i jego nastpcy dadz kur-

firstowi. Kada strona bdzie miaa otwarte przejcie przez

kraje drugiej, dostp do portów, wolno zakupywania ywnoci
i potrzeb wojennych, oraz werbowania onierzy. Wyznania
katolickie i kocioy w Prusach Ksicych bd uyway
wszelkich praw, wolnoci dochodów, jak przed wojn szwedzk;
nikt nie bdzie z powodu religii uciniony i przeladowany,

a katolicy przypuszczeni do wszelkich godnoci i urzdów przy

ochronie prawa patronatu. Jurysdykcya biskupa warmiskiego
w niczem nie zostanie naruszona. Luteranie i Reformowani

w razie powrotu ksistwa do Polski w zupenem bezpieczestwie

pozostan. Handel obopólny wolny bez ce na ldzie i morzu,

które tylko za obopólnem zezwoleniem mog by wprowadzone
lub podniesione, tak jak warto i kurs monety. Bogusaw Ra-

dziwi przyjty do aski królewskiej, wróci do swoich dóbr,

zwolniony od wszelkich nagabywa. Wszystkie powysze arty-

kuy maj by przez króla, kurfirsta i senatorów znajdujcych

si przy królewskim boku potwierdzone i zaprzysione i na

najbliszym sejmie aprobowane, a odnawiane i zaprzysigane

przez penomocników, ilekro nowy król polski lub nowy ksi
pruski rzdy obejmie. Na porczycieli tego traktatu zaproszeni

bd król wgierski, duski i Zjednoczone Niederlandy, aby
stronie pokrzywdzonej pomocy udzielili. Podpisali akt w Welawie
19 wrzenia 1657 Lisola jako porednik i penomocni komisarze

Wacaw Leszczyski biskup warmiski, Wincenty Gosiewski,

Otto baron Schwerin i Wawrzyniec Somnitz.

2. Celem ubezpieczenia powyszego traktatu podpisano

tame, w Welawie 19 9, specyaln konwency w sprawie wspól-

nej wojny przeciw Szwecyi i jej sprzymierzecom (foedus in

Suecos), która to konwencya przez 10 lat trwa miaa. Król

obieca wysa kurfirstowi posiki do Prus i do krajów w nie-

mieckiem pastwie lecych, kurfirst mia dostawi 6.000 ludzi

17*
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na usugi króla, za co da jeszcze osobnego wynagrodzenia,

które miao by umówione osobicie z królem.

3. Umowa dodatkowa nastpia w Bydgoszczy 6/11, gdzie

król w zamian za koszta wojenne nada kurfirstowi i jego

nastpcom prawem lennem dwa starostwa Lawenburg i Bytów,

uwalniajc go od skadania osobistego homagium, pod warun-

kiem, aby kadorazowy ksi pruski, w dowód uznania

zwierzchnictwa polskiego nad owemi starostwami, posa na

koronacy króla polskiego wyprawia. Nadto celem skuteczniej-

szego zobowizania kurfirsta do szczerej i sprystej obrony

Rzeczpospolitej, oddano mu miasto Elblg (bdcy jeszcze

w rku szwedzkiem), wraz z terytorjum i wszelkiemi prawami,

jakie tam dotd mieli królowie polscy i Rzeczpospolita, jako

wasno niezalen . . . Wynagrodzenie za dla margrabin

i krewnych kurfirsta w razie wyganicia jego linii oznaczono

na 150.000 talarów. (Conventio super Lavenburgo et Bytovia

ac civitate Elbingensi).

4. Nawzajem kurfirst wystawi rewers, e zwróci to miasto,

jeeli go król zwolni od dostarczania 500 jedców i zapaci

400.000 talarów, ale zastrzeg sobie zburzenie murów i wa-

rowni Elblga (Electoris cautio super reddenda Elbinga).

5. Pod t sam dat stana ugoda, uzupeniajca traktat

welawski (Nr. 2.) wzgldem obopólnej pomocy wojennej a do

10 lat po skoczonej wojnie. Król zobowiza si do stawienia

5.000 jazdy i 3.000 piechoty, kurfirst 2.000 jazdy i tyle pie-

choty. Z powodu wydatków na pobór wojska i inne potrzeby

w obecnej wojnie, król przyrzek wypaci kurfirstowi 120.000

talarów w trzech ratach rocznych, a jako hipotek tej sumy

odda mu starostwo drahimskie z warunkiem, aby w razie

nieuiszczenia si Polski po trzech latach, starostwo wasnoci
kurfirsta pozostao (Oppignoratio praefecturae Draheimensis).

6. Uoono formu przysigi dla króla, z obowizkiem

wystarania si o aprobat sejmow powyszych paktów — dla

kurfirsta z dodatkiem, e poddanych swoich do przysigi zobo-

wie — a dla senatorów, e si bd starali, aby pakta po-

wysze byy zachowane i na najbliszym sejmie potwierdzone.

7. Wreszcie król wyzwala mieszkaców Prus Ksicych
z poprzedniej przysigi wiernoci^").

Traktat welawsko-bydgoski zakoczy trzeci okres siedmio-

letniej wojny pónocnej. „Rozbita jest — pisa Lisola — zgubna

i szkodliwa liga (szwedzko - brandenburska), z której jak naj-
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szkodliwsze nastpstwa dla domu austryackiego wypyn mogy.
Prawo, które sobie Moskwa roci do korony polskiej, bdzie

mona odrzuci bezpiecznie, elekcya Leopolda zapewniona,

a przedewszystkiem przyszy cesarz nie bdzie potrzebowa

toczy wojny domowej z elektorem brandenburskim ^^^y.

Najwicej korzyci zagarn kurfirst. Zyskawszy udzielno

w Prusiech, za zgod króla i Rzeczpospolitej stan w szeregu

monarchów europejskich; otrzyma Elblg, Lawenburg, Bytów,

Drahim, zapewni sobie pomoc Austryi i Polski, zerwa z do-

tychczasowym sprzymierzecem, którego si obawia, i uspokoi

pruskich poddanych. Wyrazem jego zadowolenia bya nagroda

dla Gosiewskiego 10.000 talarów za starania przy zawarciu

traktatu i^a),

W Polsce znalaz traktat welawsko - bydgoski, który, jak

mówiono, odci praw rk królowi, nie mao przeciwników.

Gdzie rkojmia, pytano, e straty tak wielkie, poniesione przez

Rzeczpospolit bd jej wynagrodzone w przyszoci, e kur-

first zechce si za ni powici, skoro mu nagrod ju uprzednio

dano? Zaoono now potg akatolick udzieln tu u bram
Rzeczpospolitej, a nawet pozwolono wglda w jej sprawy do-

mowe, handlu, ce itd. Polska skrpowana tylu ustpstwami, nie

daa od kurfirsta adnej gwarancyi, zobowizaa si przez 10

lat broni jego posiadoci nie tylko pruskich ale niemieckich,

a uznawszy potnego lennika panem udzielnym, staa si za-

len od lennika cesarskiego Domu, który w tym czasie zdoa
ju przybra rol protektora ^'°).



X.

SUKCESYA FRANCUSKA.

Nie mona pomin w dziejach tego okresu sprawy, która

po czci wpyna na ustpstwa w traktacie welawsko - byd-

goskim, a przez dugie lata niepokoia Rzeczpospolit.

Prymas arcybiskup Olszowski, nieprzyjaciel królowej Lu-

dwiki, zarzuca jej, e kurfirst z jej pomoc i za promocy
Austryi, której pose Lisola stara si pozyska gos branden-

burski przy elekcyi cesarza, uzyska w Bydgoszczy niezaleno
Prus Ksicych, i niezliczone korzyci z niepowetowan szkod

i krzywd Rzeczpospohtej z mtów tej wojny wydoby^).

To pewna, e królowa popieraa gorliwie kurfirsta —
spodziewaa si znale w nim wiernego przyjaciela, doradc

i sprzymierzeca w sprawach, które jej na sercu leay: pra-

gna pokoju ze Szwecy, aby zapewni Francyi sukcesy

w Polsce.

Zamiary swoje ujawnia w nastpujcy sposób:

Po odzyskaniu Krakowa, w czasie zatargów z Hatzfeldem

o zaog na Wawelu, konferujc z posem francuskim, którego

mimo protestów prymasa zabraa ze sob, mówia o przywi-

zaniu swojem do Francyi i skarya si, e kardyna ofiarowa

kurfirstowi 200.000 talarów i 6.000 rocznej pensyi, byle pozosta

w zwizku z Szwecy ^). De Lumbres odrzek, e temu nie

wierzy, chocia Francya miaaby prawo broni si w obec za-

biegów austryackich w Królewcu, a gdy królowa zapewniaa,

e Polacy nie zajmuj si interesami Austryi, pose zapyta:

„A co robi Lisola w Królewcu ?". Królowa zdziwiona oblaa si

rumiecem, gdy pose doda, e wedug informacyi, jak otrzy-

ma od jednego oficera kurfirsta z Królewca, tocz si tam
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ukady w sprawie Polski i Austryi (Lisola da w imieniu

króla, aby kurfirst przy elekcyi cesarza odda swój gos Leo-

poldowi).

Po chwili milczenia rozgniewana Pani wybucha skargami

na Francy i przez kilka dni okazywaa posowi ozibo,
która ustaa, gdy jej przedoy kopi listu, który sama pisaa

do podskarbiego Leszczyskiego do Wiednia: e jej mio oj-

czyzny nie uwodzi i e jest nieprzyjaciók Francyi, stojcej

po stronie Szwecyi ^).

Wtedy to królowa, chcc dowie swego przywizania do

Francyi, uwiadomia posa, „e pragnaby zapewni sukcesy

w Polsce ksiciu andegaweskiemu lub innemu ksiciu fran-

cuskiego Domu"; „a gdym zwróci jej uwag — pisze Lumbres —
e koron ofiarowano ju Austryi, przyznaa, e j ofiarowano

dawniej cesarzowi Ferdynandowi dla syna, aby pozyska pomoc,

ale we Wiedniu nie chcieli mówi o tem i obrazili dotkliwie

Polaków. Natomiast przysiga na zbawienie duszy i przenaj-

witszy Sakrament, e ani król, ani Rzplta, ani ona, nie dali

posom penomocnictwa ofiarowania sukcesyi bratu króla w-
gierskiego lub innemu ksiciu rakuskiego domu". „Przed omiu
dniami, gdymy o tem mówili — pisze pose — ponowia t
przysig. Tosamo powiedzia mi kanclerz Koryciski, prze-

ciwnik Austryi i niechtny dla królowej, poniewa nie móg
uzyska aski dla swych protegowanych. Take i kanclerz li-

tewski zapewnia mi, e instrukcya zabronia wyranie posom
rozpoczyna tej sprawy, która wycznie do sejmu naley, i e
pose ofiarowa tylko swoje i rodziny swej poparcie ^)".

Zarzuty ze strony kardynaa, który pisa do posa: „Kró-

lowa kamie, wiem o tem i mam dowody, e sukcesya austryacka

istnieje ^)", odpara królowa przysig, e nigdy nie objawia

w Wiedniu yczenia, aby arcyksi przyby do Polski i pod

jej zostawa opiek, eby otaczajc go swojem staraniem, zdo-

bya jego przywizanie i moga w razie mierci króla bezpiecznie

liczy na niego. Zapewniaa, e po mierci ma usunie si
zupenie od spraw publicznych ").

Jak pogodzi te przysigi i zapewnienia królowej (jeeli

doniesienia posa nie byy kamliwe) z tem, co si rzeczywicie

dziao i co nam inne wiadectwa podaj?
Wiadomo, e wysyajc Bogusawa Leszczyskiego do

Wiednia, królowa ofiarowaa wraz z mem sukcesy w Polsce

cesarzowi Ferdynandowi III. Przyznaa w licie do kurfirsta.
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e król, wysyajc Bogusawa Leszczyskiego w ctiwili tak

cikiej dla Rzeczpospolitej, kiedy Rakoczy wkroczy do Polski,

a kurfirst ponowi lig ze Szwecy, rozkaza jej podpisa pry-

watne penomocnictwo dla posa, w którem obiecywa, e
bdzie si stara przeprowadzi na sejmie elekcy sukcesora

w Polsce w osobie ksicia domu rakuskiego, jeli otrzyma nie-

zwocznie posiki. „Ale to wielka rónica — dodaa — zapewni
sukcesy, a obieca swój gos celem jej otrzymania ')".

Gdy pose przyjecha do Wiednia, cesarz Ferdynand III.

umar. Wysano Leszczyskiemu nowe penomocnictwo do

traktowania z synem Ferdynanda, z Leopoldem królem w-
gierskim; i pose wystpi z sekretn ofert, jak wiadczy
„kopia legalizowana obligacyi danej przez posa w imieniu

króla i Rzeczpospolitej królowi Wgier i Czech wzgldem
elekcyi króla polskiego z Domu austryackiego po mierci Jana

Kazimierza". Leopold widzc Polsk zajt przez Rakoczego,

odpowiedzia, e teraz nie czas o tem mówi — póniej, gdy

Polska bdzie uwolniona, moe sobie przypomnie tych, którzy

jej pomogli ^).

Królowa (jak donosi Caillet w r. 1662) pragna, aby

arcyksi Karol chowa si w Polsce pod jej opiek i poj
jej siostrzenic za on — przyznaa si wówczas (t. j. w r. 1662),

eby si bya postaraa, aby wojska austryackie zajwszy
Kraków, Pozna, Toru i inne waniejsze miejscowoci, pozo-

stay tame, dopóki by sejm nie zgodzi si na austryack

sukcesy. Widzc jednak, e Leopold nie chcia si wiza
przyrzeczeniem wysania brata do Polski i oenienia go z jej

siostrzenic, królowa obraona staa si wrogiem Austryi i zwró-

cia oczy na Francy.
Mimo tych wiadectw, nie mona królowej zarzuca krzy-

woprzysistwa, poniewa Ferdynandowi, a nie królowi wgier-

skiemu ofiarowaa sukcesy i mona byo jej wierzy, e
osobicie z propozycy maestwa swej siostrzenicy nie wy-
stpia. „Mówia w Krakowie — pisa de Lumbres — e pragnie

najpieszniejszego ukoczenia wojny, i przyja z radoci no-

win, e Karol Gustaw zgadza si odda zabory za wynagro-

dzeniem pieninem". Nie wierzyli temu Polacy i 16/9 (dzie

przed odjazdem króla i królowej z Krakowa) przybyli do kwa-

tery posa podkanclerzy koronny Trzebicki i marszaek nadworny

Opaliski z zapytaniem, czy moe zoy deklaracy na pimie
w imieniu Francyi lub Szwecyi, aby mogli uwiadomi sprzy-
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mierzeców, bez których nie mona traktowa. De Lumbres

odpowiedzia, e Schlippenbach pokazywa d'Avaugourowi i kur-

firstowi list króla szwedzkiego, zezwalajcy na rozpoczcie

traktatów na podstawie restytucyi, i e d'Avaugour jedzie do

Karola Gustawa po stanowcz odpowied w tej sprawie^).

Gdy przysza wiadomo, e d'Avaugour umar, de Lum-
bres ofiarowa si jecha do Malborga do ks. Adolfa, który

mia penomocnictwo do traktatów. Nie przyjto tej ofiary, aby

nie obudzi podejrze kurfirsta, z którym spodziewano si
zgody 10).

Wróciwszy do Warszawy, wezwaa królowa posa fran-

cuskiego 30/9, kiedy ju ugoda z kurfirstem stana, „i ju nie

insynuacyami, jak poprzednio, ale wyraniej mówia o sukcesyi

w Polsce. Powiedziaa, e Polacy pragn elekcyi za ycia króla,

bo si obawiaj wojny i niezgody po jego mierci — e arcy-

ksi Karol ma stronników i król polski gotów popiera swego

kuzyna, ale znajdzie wielu przeciwników, którzy nie zapomnieli

dawnej konstytucyi, nie spisanej, ale uchwalonej, zabraniajcej

obiera ksicia z domu austryackiego, aby nie utraci wolnoci,

jak to miao miejsce w czeskiej i wgierskiej ziemi. Mimo to

jednak arcyksi w braku katolickiego wspózawodnika mógby
posi tron polski. Ale gdyby Francya miaa zamiar zapewni
tron komu ze swoich, królowa gotowa dowie, e nie stracia

przywizania winnego swojej ojczynie i nie zapomniaa o obo-

wizkach wdzicznoci wzgldem rodziny królewskiej we Francyi

i wzgldem WE. za swoje maestwo i gotowa ponie wszelkie

ofiary, aby dokona sprawy, któr bdzie mona przeprowadzi,

jak sdzi, za 200.000 talarów rozdzielonych stosownie ; ale trzeba

zawczasu wszystko przygotowa i rozpocz od ludzi, którzy

maj najwicej wpywu. W kocu owiadczya, e jeeli WE.
raczy j uwiadomi, w czem by moga usuy Francyi, bdzie

si staraa wszystko do skutku przywie ^^). Powiedziaa, e
czuje wstrt do Austryi i do Niemców, e im nie dowierza

i pragnie bardziej ni kiedykolwiek zawarcia pokoju, aby si
ich pozby. Chce uczyni wszystko, co kardyna uzna za sto-

sowne. Owiadczya to kilkakrotnie i wielu ministrów i sena-

torów objawio yczenie sukcesyi dla francuskiego Domu i za-

pewniali, e w traktacie wiedeskim, którego kopi królowa

mi pokazaa, nie ma adnej obietnicy ani zobowizania

w sprawie sukcesyi, a jeeli posowie polscy ofiarowali swoje

poparcie osobiste i stronników rakuskiego Domu, to si pokae
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póniej, e ilo tych, którzy bd za wykluczeniem tego Domu
bdzie daleko wiksza, byle elekcya nie nastpia w czasie

wojny i w czasie pobytu armii austryackiej w Polsce ^2)".

Królowa trzymaa t spraw w tajemnicy przed mem ^').

Obawiaa si, eby Austryacy nie zajli Torunia ^*)> czego da
prymas ^^). Wiadomo, e nie chciaa pozwoli, aby Kraków
dosta si w rce austryackie, i przepara wbrew yczeniu króla,

e na zamku stana zaoga Lubomirskiego. Wiedziaa dobrze,

co znaczyo oddanie Austryi miast nadgranicznych. Pragnc
rozwia podejrzenia Francyi t. j. kardynaa, wezwaa podskar-

biego, a ten w obecnoci posa francuskiego zezna, e chcc
podchlebi Leopoldowi i jego ministrom, zwróci ich uwag, e
teraz maj sposobno pozyskania Królestwa, ale usysza od-

powied, e nie czas mówi o tern — póniej, gdy Polska

bdzie wolna, mog sobie Polacy przypomnie o tych, którzy

im z pomoc pospieszyli. Wyzna, e obieca Austryi poparcie

swoje i swojej rodziny, ale obecnie zmieni swoje intencye ^^).

Zapewnienia królowej i podskarbiego nie byyby usuny
podejrze Lumbresa, gdyby go kanclerz koronny, który by
przeciwnikiem królowej i gorcym obroc wolnoci ojczyzny,

nie by zapewni, e ukady o sukcesy austryack nie istniej.

„Potwiedzi to kanclerz litewski, który mi szczególniejsz przy-

ja okazuje, oraz mój osobisty przyjaciel wojewoda pocki,

który nie umie kama, ani ukry niczego, jak równie Lubo-

mirski i wielu innych obeznanych ze sprawami publicznemi ^'')'*.

Kardyna, mimo wtpliwoci, przyj skwapliwie propo-

zycy sukcesyi, pragn, aby królowa staraa si o zawarcie

pokoju ze Szwecy i usuna z Polski Austryaków. Lumbre-

sowi rozkaza postpowa wedug jej wskazówek, królowej

dzikowa w imieniu swojem, w imieniu swego pana i królowej

Francyi ^% i zapewnia j, e sprawa sukcesyi ley mu na

sercu i nie bdzie szczdzi niczego, aby j doprowadzi do

skutku 19).

Poleci posowi ^^\ aby w porozumieniu z królow orga-

nizowa stronnictwo, któreby popierao spraw pokoju ze

Szwecy i sukcesyi francuskiej. De Lumbres proponowa Pa-

cowi i Koryciskiemu po 10.000 talarów, a Czarnieckiemu

4.000 talarów pensyi i komend francuskich zacigów w Polsce

po zawarciu pokoju. „Nie jest bogaty — mówia królowa —
pragnie pienidzy, posiada przyja prymasa i wielki mir we
wojsku ")".
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Kardyna rozkaza ambasadorowi francuskiemu we Frank-

furcie, aby by gotów przesa te pienidze do Polski '^~).

De Lumbres pragn si dowiedzie, czy Lubomirski nie

marzy o koronie. W tym celu konferujc z nim, zrobi uwag^
ze Polacy mogliby wybra króla z pomidzy siebie. „Marsza-

ek — pisa do kardynaa — jest pierwsz osob w kraju,

najbogatszy, peen ognia i ambicyi, miay i przedsibiorczy,

myli niewtpliwie o koronie, bo nic na moj uwag nie od-

powiedzia, jakkolwiek monowadcy byliby temu przeciwni,

tak z powodu wspózawodnictwa, jak z obawy, aby ici jedna

rodzina nie przykrya. Jest nieprzyjacielem sukcesyi austrya-

ckiej, bo si boi utraty wolnoci polskiej. Zapewnia mnie

o swej przychylnoci dla Francyi; mówi, e wysya syna da

Parya, i prosi, aby go poleci kardynaowi ^3)". Mazarini kaza
marszakowi owiadczy, e syn jego bdzie na utrzymaniu

króla francuskiego**)".

Królowa zapewniaa, e marszaek nie moe myle o ko-

ronie, wiedzc, e szlachta nigdy na to si nie zgodzi, aby kto

z jej grona zasiad na tronie (a jednak kurfirst przewidywa,

e Polacy po mierci króla obior Lubomirskiego lub Zamoj-

skiego). Mówia, e marszaek obieca jej popiera francuskiego

ksicia, którego ona naznaczy; doda wprawdzie, e znajdzie

wielu przeciwników i e brat kurfirsta bawarskiego przyjby
chtnie koron, ale Polacy s tego przekonania, e kandydat,

biorcy jej siostrzenic za on, uatwi ca spraw -O- Ado-

ptujc j, zapewniaa swej spadkobierczyni ksistwa raciborskie

i opolskie, sumy neapolitaskie i majtek swój we Francyi.

Przybywszy do Poznania po ugodzie bydgoskiej, owiad-
czya posowi, e nie tylko ona gorco pragnie pokoju, ale

i kurfirst, który bdzie przez ca zim symulowa neutralno,

poniewa król szwedzki nie chce si zgodzi na interwency

sprzymierzeców Polski — i obiecaa rozpocz w lutym akcy
w senacie w sprawie sukcesyi francuskiej ^e).

Tymczasem Austrya, widzc Polsk wyzwolon z opresyi

Szwedów i Rakoczego, wystpia z pretensyami do sukcesyi.

„Lisola — mówia królowa — dosta rozkaz proponowa
adopcy jej siostrzenicy, wysanie jej do Wiednia, gdzie si
miaa wychowywa pod okiem cesarzowej a do wydania jej

za arcyksicia Karola". Królowa odpowiedziaa, e m jej

zdrów, o sukcesorze nie myli, a siostrzenic ona nie rozpo-

rzdza *^).
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Lisola radzi cesarzowi, aby na to maestwo pozwoli,

bo w przecigu cztereci lat, zanim ten zwizek przyjdzie do

skutku, nie zabraknie powodów zerwania zarczyn i przenie-

sienia sukcesyi na samego cesarza *^). List ten przejto, poczem
Jan Kazimierz ponawia kilkakrotnie danie, aby cesarz Lisol
odwoa 29).

W ten sposób powsta plan sukcesyi francuskiej, podoe
polityki królowej i od tego czasu gówny cel jej zabiegów.

Nie majc dzieci, uwaaa za sw powinno zapewni
siostrzenicy swojej koron polsk. Przywizanie do rodziny 2°)

i dza panowania kierowaa jej krokami, a nadewszystko pry-

watny wasny interes, aby w razie mierci ma utrzyma si
do koca ycia na stanowisku, które sobie zdobya, i zabez-

pieczy swój prywatny majtek. Ksistwa lskie ^0 i sumy
neapolitaskie, które jej król odda, a oraz swoje wierzytelnoci

i bogat opraw w Polsce ^^).

Król byby wola zapewni sukcesy krewniakowi swemu,
arcyksiciu, ale by ubezwadniony, zaleny od ony. Nie wia-

domo, czy i jakie zrobili ukady na przeycie ; to tylko pewna,

e królowa, okrom wyej wymienionych pozycyi posiadania,

miaa prawo konstytucy sejmow 1659 stwierdzone do wszyst-

kich sum, które Jan Kazimierz na dobrach dziedzicznych ru-

chomych i nieruchomych w Koronie i WXL. posiada.

Uparta i przeciwnociami nie odstraszona, ze zdwojon
energi, nie aujc wydatków i zachodów prowadzia spraw
interesom Rzeczpospolitej obc, a nawet nieprzyjazn. Zrazia

do siebie szlacht, napenia kraj niezgod, a w kocu wojn
domow wywoaa. adna trudno nie potrafia jej zniechci,

adne niebezpieczestwo powstrzyma. Im wicej zabiegów,

pracy i pienidzy woya w to przedsibiorstwo, z tem wiksz
zawzitoci sza naprzód, mimo pitrzcych si przeszkód

i rosncej nienawici Polaków przeciw sobie. Z jej przyczyny

marnotrawiono czas jednaniem i kupowaniem stronników, leni-

wem prowadzeniem wojny, traktatami i ugodami bez korzyci

dla pastwa — wszystko dla zapewnienia korony polskiej ksiciu

d'Enghien i siostrzenicy królowej.

Ale znalaza obroców, którzy zapewniali, e wnoszc
zarzewie niezgody i szerzc bezprawie w Polsce, pragna
wzmocni tym sposobem powag królewsk, ukróci samowol
szlachty, zaprowadzi ad i porzdek w Polsce

!



ODSYACZE.
I. TRZYDNIOWA BITWA POD WARSZAW.

^) róda dziejowe do tej bitwy s wyjtkowo obfite. W oczach

historyków pruskich jest to pierwsza bitwa pruska, kolebka sawy
i potgi dzisiejszego królestwa pruskiego — zwycistwo, którem

Fryderyk Wilhelm ugruntowa pastwow niezaleno domu Bran-

denburskiego w Prusach Ksicych.
I. G. Droysen w pracy swojej „Die Schlacht von Warschau

1656" zrobi sumienny przegld wszystkich róde, odnoszcych si
do tej bitwy, a w 11 Dodatkach umieci wartociowy materya —
midzy innemi relacy samego kurfirsta, oraz zapiski G. Barkmanna,
rezydenta gdaskiego przy królu polskim i naocznego wiadka tej

bitwy. Z polskich róde uwzgldni Rudawskiego, Kochowskiego
i Noyers'a.

A. Riese, „Die dreitagige Schlacht bei Warschau, die Wiege
preusischer Kraft und preusischer Siege, Breslau 1870", uzupeni
materya Droysena 7 Dodatkami, midzy innemi relacy Dahlberga

z pierwszego i trzeciego dnia bitwy. Jako konigl. preuss. Oberst-

Lieutenant z. D. stara si w swem militarnem opracowaniu podnie
przedewszystkiem udzia kurfirsta.

Praca generaa Chrzanowskiego, „BataiUe de Varsovie

en 1656", ogoszona przez E. Rykaczewskiego z listami Des Noy-
ers'a, oparta jest przedewszystkiem na Pufendorfie, który w swem
znakomitem dziele „De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electo-

ris", wyd. w r, 1695, opisa t bitw, a powtórzy swój opis w dziele

:

„De rebus a Carolo Gustavo gestis" — z bardzo maemi zmianami.

C a r 1 s o n, historyk szwedzki (Geschichte Schwedens), przed-

stawi t bitw, jak sam powiada, na podstawie relacyi E. Dahl-

berga, przechowanej w archiwum pastwa.
Pukownik Konstanty Górski, „Trzydniowa bitwa pod

Warszaw" w Bibl. Warsz. 1887, tom I. — Oceni t prac ujemnie

A. Lorkiewicz, Kwart. hist. 1887; odpowied Górskiego, Bibl.

Warsz. 1888, IV. Górski polemizowa z Riesem, a mia pod rk
wiksz ilo róde polskich, ni Droysen i Riese.
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Dr. R. D a m u s, „Der erste nordische Krieg bis zur Schlacht

bei Warschau, aus Danziger Quellen", znalaz jedn relacy w miej-

skiej bibliotece w Gdasku.
Z polskich róde niewiele materyau do mniejszego opraco-

wania zebraem

:

Najwaniejszy list Jana Leszczyskiego, wojewody pozna-
skiego do ks. Schonhoffa do Wiednia z Czstochowy 9/9 1656 (Rpis

Czart o r. Vol. 384, nr. 218, k. 444) z opisem bitwy pod War-

szaw, do zakomunikowania ksiciu Auersbergowi. Mia ten list

Górski, ale dosta go zapóno, jak twierdzi, i nie móg wyzyska.
Poniewa Polacy spodziewali si pomocy od cesarza, Leszczyski

pragn przedstawi w jak najjaniejszych barwach pooenie Rzpltej

po bitwie warszawskiej.

List prymasa do hr. Hatzfelda ze Zawady 31/7 1656 w tym
samym celu pisany (Walewski, „Hist. Wyzwolenia" T. I. Dokumenta
Nr. XX) zawiera nader mao szczegóów. Tak samo list podkancle-

rzego do komisarzów, wyprawionych na traktaty z Moskalami, pi-

sany w Warszawie 27/7 z dopiskiem 30/7 1656 (Rpis Czarter.
Vol. 386, nr. 21, k. 91 autograf) i drugi list tego do komisarzów

z obozu pod Okuniewem 2/8 1656. (Tame nr. 23, k. 99 autograf)

oraz hst króla do komisarzów z pod Garwolina 3/8 1656, (Tame
nr. 5, k. 23 oryg. Kopia tego listu znajduje si w Rpsie Czartor.

nr. 2113). „Relacy, co si dzieje w Polsce ad diem 23/8 1656" prze-

sano widocznie komisarzom (Rpis Czartor. Vol. 386, nr. 30, k. 127).

W tej relacyi czytamy, e Radziejowski posa Chmielnickiemu

dyaryusz tej trzydniowej potrzeby, po wikszej czci prawdziwy,

w niektórych punktach nieco chybiony. Dyaryusz ten przej wraz

z posacem Czarniecki i posa go królowi — ale tego dyaryusza

nie mamy. Wreszcie kilka listów królowej polskiej Maryi Ludwiki

do pani Choissy, zebranych przez L. Grani era de la Mariniere
(przekad z franc. w „Bibl. Warsz." 1851. IIL). Kochowski opisa

dosy obszernie t bitw (Clim. II lib. II p. 148—155) podobnie

Pastorius (Flor. PoL lib. VII 579—583). Rudawski poda j w krótkoci

i bdnie. Wicej szczegóów znajdujemy w licie Des Noyersa

z acuta 11/8 1656.

Gordon J. Patrie, „Tagebuch, veroffentlicht durch Fiirst

M. A. Oboleski und Dr. M. Posselt" wówczas w subie polskiej,

przydzielony do generaa Adersona, opisa t bitw (p. 64— 67), ale

jako mody onierz nie wiele móg rozumie i wiedzie.

Kronika wierszowana Sam. Twardowskiego, „Wojna do-

mowa z Kozaki y Tatary, Moskw, potym Szwedami y z Wgry",
podaje mao i niewyranie; wicej Jemioowski („Pamitnik"),

który by obecny w bitwie. S. Wierzbowski („Konnotata"), pisze

to, co od ojca swego zasysza — niewiele. Jerlicz i Temberski
s bez wartoci; Lengnich, „Hist. Preuss." VII. 162— 164, stre-

ci Pufendorfa C. G.

Nie znam druków — prawdopodobnie podrzdnej wartoci —
które byy do nabycia w antykwami M. Bruckstein u. Sohn, Buch-

handlung und Antiuariat in Danzig, 22 Biicher - Auction 1914:
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„Einkommender und gewisser Bericht auss Warschau wie es mit

den scharffen Krieges-Actionen beyder Armeen aut pohlnischer und
schwedisctier Seite abgelaufen am 28 und 29 Julii 1656" 1656, 4°.

„Griindlicher Berictit und aussfiiirlictie Relation von unterschied-

liclien Sctiarmiitzeln welcie... zwisctien konigl. polniscti, sctiwedi-

schen und Ctiur. Fiirst. Volck vorgelauff", 1656 4°. „Continuation

aus d. kgl. polnischen schwedisch- u. Brandenburgischen Lager,

benebenst... was... zwischen beiderseits' Armeen Hauptsaehliches...

Yorgelauffen" 1656. 4°. k. 4. — Estreicher podaje kilka holen-

derskich relacyi.

Do róde zaliczam map Dahlberga, przedstawiajc drugi

dzie bitwy.

Inynier Eryk Jonson D a hi b erg, potomek mieszczaskiej

rodziny, póniej baron, genera zbrojmistrz i generalny gubernator

Inflant, pierwszorzdna zdolno w szwedzkiej armii, wezwany przez

Karola Gustawa, przyby 27/7 w przeddzie bitwy do obozu pod
Nowogrodem, i bra udzia w bitwie jako ochotnik w randze ma-
jora (General-Quartiermeister-Lieutenant).

Z zaczonej przy niniejszem opracowaniu mapy, któr Dahl-

berg ad vivum delineavit (reprodukcya z ryciny, znajdujcej si
w dziele Pufendorfa, „Karol Gustaw", Norymberga 1697), mona
dostatecznie rozumie przebieg caej trzydniowej bitwy pod War-
szaw, jeli zwrócimy uwag, e szace litewskiego obozu stay tam,

gdzie litery L, szaniec czworoboczny na miejscu litery S (ostatniej

ku wschodowi), a wzgórze (colline), które Dahlberg pomin, w po-

bliu litery N.

•') Pufendorf C. G. 255.

3) Kurfirst do króla z Królewca 1/7 (s. k.) 1656. Rudawski,
Pufendorf F. W.

*) Twardowski.
^) Król do Gosiewskiego 16/7 1656, aby szed pod Tykocin.

Akad. Umiej. Rpis Pusowskiego XXVn, 213.

^) „Gdy o wziciu Warszawy wie dosza, Karol Gustaw
poszed pod Nowy Dwór, a mnie wyprawi na odsiecz Tykocina
w 3.000 ludzi, skd najkosztowniejsze rzeczy wyniosem i wróciem,
kiedy coniunctio armorum (z kurfirstem) stana". Autobiografia

ks. Bogusawa Radziwia.
^) Karol Gustaw do Rady pastwa z Nowodworu 17/7 1656

(st. kal.) Ar chi w. J. Z. R. lU, cz 3, t. VI, 128.

^) . . . interiorem aliuam corespondentiam nobiscum instituere

et in mutuam societatem venire. Karol G. do Chmielnickiego z No-
wodworu 15 lipca 1656 (st. kal.). Data widocznie bdna, skoro

wróci do Nowodworu 27/7, powinno sta 5/7 st. kal., bo list do
Chmielnickiego wysany by na rce posów szwedzkich do Siedmio-

grodu. Tame 127.

^) Karol Gustaw do posów szwedzkich w Siedmiogrodzie

z Nowodworu 3/7 i 6/7 1656 (st. kal.), Szilagyi, Transsylvania

et Bellum Boreo-Orientale II, 142 i 156, gdzie wspomniano o hcie
Karola Gustawa z Nowodworu 8/7.
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10) Frag Stein, Rei. ad Imp. Vars. 14 JuUi 1656. Oryg.

arch. tajn. ; Walewski, Hist. Wyzwolenia, I, 230.

1^) „Le plus habile negociateur de son temps." Boh me,
Act. pac. 01iv. I, Observ. VIII ; Walewski, Hist. Wyzwolenia,
I, 239.

1*) Król do kurfirsta z Warszawy 23/7 1656, prymas do kur-

firsta 24/7, Rudawski, Pufendorf, oba listy z dat 25/7.

Theiner, Mon. Pol. III, 511 z dat 23/7. W Rpsie Czartor.
Vol. 384 k. 509 list króla z dat 25/7, oraz punkta responsu kur-

firstowi przez Maidla owczego kor. 20/7 — data widocznie bdna.
Bibliogr. Estreichera podaje nastpujce druki : C o p i a des

Fiirst Wilhelm zu Brandenburg an J. Casimirum, wie auch Andr.

de Leno betreff. Schwedisch Seite; Copia des Fried. Wilhelm
an J. Casimir abgelassenen Schreibens mit der And. de Leno
Antwort; To samo po acinie. Brief v. d. Kuerfurst van Bran-

denburgh aen Konig van Polen 26/7 1656 Hag. Taki list
18/6 1656.

13) Rudawski, 141.
14) Riese, 179.
15) Riese, 14.

1^) Gordon, 64; Jemioowski, 101; Twardowski.
1'^) Gordon, 64; Twardowski.
1^) Jemioowski, 181.

19) Tame.
2^) Jan Leszczyski u. s. : przyzna naprzód musz multos

nostros errores, albo nie wiem, jak je nazwa, bo byy praeyisi,

ale im nie byo provisum . .

.

„...ii y a 27 jours, que tout est ici a faire bonne chere et

laisse le roi de Suede camper 6 lieues d'ici, leuel depuis qu'il est

n'a pas plus que 10.000 hommes effectifs et 13.000 d'Electeur, j'ai

honte de le dire". Noyers 27/7.
21) Jemioowski, 102. — Sekretarz królowej twierdzi, e

kada chorgiew 5.000 z. otrzymaa. „On a presue acheve de vendre

le butin qu'on a pris aux Suedois dans Varsovie et la garderob
du roi de Suede. La ceinture de ses hauts-de-chausses a cinq quar-

tiers, mesiu-e de France. lis avaient pris jusqu'aux vieilles jupes

des flles de la reine et les avaient envoyes en Suede et maintenant

on vend leurs habits a Varsovie. II y aura de la vente de ce butin

pour donner a chaque compagnie polonaise environ 5.000 fr. de

sorte que les Suedois, qui n'ont pas le sol pour payer leurs armees,

paient maintenant la notre. Noyers 28 juillet 1656.
22) List do Rakoczego 23/6, S z i 1 a g y i, Transsylvauia et Bel-

lum Boreoorientale II, 419 (data 1657 mylna, jak wida z treci,

powinno sta 1656).
23) Król do Koniecpolskiego z Warszawy 19/7 1656: „nie

wtpic o zblieniu twojem z ordami, dam aby od ukowa go-

ciniec im ku Stanisawowi wyprostowa i tam stanwszy, za-

trzyma ordy, aby si nie dzieliy i zagonami si nie rozbiegay,

a Subhan Kaziadze by powodem, eby w lekkim poczcie przyby
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sam do boku naszego dla namowy, jako si pod nieprzyjaciela po-

demkn". Archi w. fam. Zamojskich, Bibl. ord. w Warsza-
wie, tom XXVin, plik 324, lit. UX, N. 2.

'^*) (Chiffer: Audita quoque est haec vox a Reg: man schlaget

den Kopf auch wol darum weg, wan man mein Order nit folget, ita

attoniti omnes conticuerunt). Schreiben Barckmanns aus Warschau
16/7 1656: Droysen, Die Schlacht v. Warschau, Beilage 11.

2^) Jan Leszczyski do Schonhoffa u. s, : „musz mu to przy-

zna, e to jest vir militaris (Aderson) i sufficientissima in rebus

bellicis experientia''.

^®) Assekuracya króla komisarzom do traktowania z Moskw,
dana w Warszawie 8/7 1656. Orygina w RpisieCzartor. v. 386,

nr. 3, k. 15.
'^'') W a d d i n g t o n, Le Grand Electeur, I, 354.

2^) Instructions pour M. de Limibres. Oryg. w archiw. spraw
zagranicznych w Paryu. Walewski, Hist. Wyzwolenia, I, 239.

^^) „...de faire changer son royaume en monarchie heredi-

taire avec pouvoir d'en disposer pour qui bon lui semblerait, s'il

se Youloit joindre avec eux". Relation de M. de Lumbres. Rpis

Ossol. N. 2977, p. 2 (teki Lukasa); Urkunden und Akten-
stiicke II, 104.

^^) F r a g s t e i n, Relat. ad Imperatorem. Ex castr, ad Vars.

1/7 1656. Oryg. arch. tajn. ; Walewski, Hist. Wyzwolenia,
I, 238.

2^) „...nie ma jeszcze titulum legali, ale spodziewa si co-

dzie ekspedycyi, albo umylnie, dla pewnych respektów nie chce

pokaza, a obaczy, jaka bdzie nadzieja dokoczenia traktatów.

Ten tedy przyjecha, ofiarujc porednictwo króla francuskiego, któ-

rego jeszcze Król JM. nie przyj . . . podaje sposoby do pokoju
i radzi, aby ustpi Prus, a król szwedzki chce to nagrodzi i pu-

ci znaczn cz Moskwy w nagrod Prus, inaczej grozi, e jeli

si ze Szwedem nie zgodzimy, to on posya do cara, obiecujc mu
puci Inflanty, aby pokój z nim uczyniwszy, zosta przy Prusach
a Polsk wojowa". Podkanclerzy do komisarzów na traktaty z Mo-
skalami, z Warszawy 27/7 1655. Rpis Czart. voL 384, nr. 21,

k. 91, autograf.

^^) Walewski, u. s. 245.
^^) Tame 244, 245; Urkunden und Aktenstiicke,

II, 104.

^^) Jan Leszczyski, wda poznaski do Schonhoffa u. s.

35) Walewski, Hist. Wyzw. I, 246.
^^) Les points furent debattus pendant 4 jours avec J. Cas.

(dont Lumbres eut audience 2 jours apres son arrivee) et le senat.

Apres un conseil on donna la reponse que la Pol. consentait a traiter

mais avec la Suede seulement et avec la mediation de France, de
Tempereur, de Dan. et des Et. Unis. Relation de Lumbres u. s. p. 4.

''') Jan Leszczyski do X. Schonhoffa u. s.

'») Pufendorf, F. W. VI, § 36. — Francuski sekretarz

legacyjny przy boku Karola Gustawa, Courtin, wezwa 6/7 fran-

Wojna Brandenburska. 18
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cuskiego posa w Królewcu, aby pospieszy na teatr wojny celem

zapobieenia starciu i stara si swoj interwency o pogodzenie

obu stron, z których adna jawnego porednictwa sobie nie yczy.

Ri ese, p. 85.

39) Wysany zaraz z Warszawy goniec Czernicki, podstoli

wileski, z wiadomoci, i kurfirst poczy si ze Szwedami prze-

ciw Polsce i Moskwie z umow podziau nabytych prowincyi i u-
pów i e król nie chcia przystpi do traktatów z królem szwedz-

kim przez wzgld na cesarza i cara. Król do komisarzów 22/8

1656. Rpis Czart. vol. 386, n. 9, k. 39.

^^) Miaskowski, pose polski w Wiedniu, owiadczy, e de

Lumbres obieca z pomoc Francyi w 15 dniach pokój doprowa-

dzi do skutku, Caesarera domumue Austriacam ne uidem in

partem pactorum admitti debere nec posse. Li sola, 185.

^^) On venait de recevoir avis que G. X. avait renvoye Ten-

voye de Tempereur avec une reponse negative sur Totfre de la

mediation et que la flotte hoU. etait en rade de Danzig, neanmoins

on pria L. de faire entendre cette declaration a G. X. Lumbres

soupconna qu'on ait voulu seulement gagner temps pour savoir

la reponse de la cour de Yienne et les progres mosc. en Livonie.

Relation de Lumbres, u. s. p. 4,

^2) Kubala, Wojna szwecka, str. 241.

*3) Król do cesarza z Warszawy 21/7 1656; Kanclerz do ks.

Auersberga z Warszawy 21/7 1656. Rudawski, ks. VII, rozdzia I.

*^) Król do elektorów z Warszawy 21/7 1656. Tame.
^^) Noyers 27/7 1656.

*4 Uniwersa króla z Warszawy 26/7 1656. Archi w. gów.
W ars z. Esenciale Vol. II, Suecica Nr. 42.

*^) Noyers 27 juillet 1656.

*^) Król do Koniecpolskiego z Warszawy 26/7 1656: Donio-

se o przybyciu ordy pod Okuniew. Namów Subhankaziag, eby
dzi w Warszawie przed wieczorem w 100 koni stan i przyjed

z nim razem. Archi w. fam. Zamojskich, Bibl. Ord. w War-

szawie tom XXVni, plik 324, ht. UX, nr. 3.

^^) Bark mann, Damus 100.

60) Z Lublina 12/9 1659. BibL w ars z. 1851, HI.

51) Noyers 27/7 1656.

52) Tame.
^2) Barkmann, Droysen, p. 490.

^*) Jan Leszczyski, wda poznaski, do ks. Schónhoffa u. s.

28/7 missus exercitus Lithuanicus et Tartari versus fluvium Bugum
exercitus vero qui erat ad Varsaviam traiecit Vistulam per pontem,

et constitit in eodem loco ubi ant stabat exercitus Lithuanicus.

Conclusum erat traicere fluvium Bugum et omnibus viribus aggredi

hostem. Prymas do hr. Hatzfeld, 31/7 1656. Walewski, Hist.

Wyzwolenia. Dokumenta XX.
55) Trudno oznaczy ilo wojska polskiego wobec tak sprze-

cznych relacyi. Pufendorf, F. W. VI, § 39, liczy 8.000 kwar-

cianych, 6.000 Tatarów, 16.000 pospolitego ruszenia, 5.000 Litwi-
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nów i 4.000 piechoty (razem 39.000), jakkolwiek, dodaje, mówiono,

e liczba Polaków dochodzi do 100.000. Opiera si prawdopo-

dobnie na zapiskach kurfirsta (Droysen, u. s. Relation I, p. 458),

którego nie mona posdza, iby chcia wiadomie siy przeci-

wnika umniejsza. Zbhon cyfr (40.000) podaje Rudawski.
Natomiast Relacya IV mówi o piciokrotnej przewadze Polaków,

Relacya VI o 80.000, Th. Eur. (VII, 2/8 1656 p. 988) o 100.000,

Th. Eur. p. 964, e Polacy obUczali si sami na 200.000, a Szwe-

dzi Polaków na 150.000. Des Noyers podaje 186.000, Bark-
m a n n 197.000, D a h 1 b e r g, Dagb. 89, 170.000, Z i e g 1 e r, Schaupl.

d. Zeit p. 139, 150.000, Lagerbring (wedug zapisków Aiche-

berga) 123.000, Carl son und Sparr, Mem. p. 164, 100.000,

Concept der Darstellung etc. (w Berhskiej bibliotece nr. 50 fol.)

raz 120.000, nastpnie 84.000 — vide Droysen p. 347—496
i Riese p. 73. — Korzon, Dzieje wojen II, 389, pisze, e j.gdy

wiksza cz pospolitaków wrócia do domu, wojska kor. i lit.

Uczyy jeszcze 30.000, wiemy bowiem z rachunków skarbowych,

e w tym lipcowym kwartale (t. j, za kwiecie, maj, czerwiec

1656) od by wypacony na 19.004 jazdy, 7.698 piechoty, 3.238

dragonii, razem tedy na 29.838 gów; wojska kor. z Lubomirskim

odeszo kilka tysicy pod Kraków, ale ten ubytek zastpio w po-

dobnej liczbie wojsko lit., figurujce u Pufendorfa w liczbie 5.000.

Szlachty pospolitego ruszenia ile byo, niewiadomo, ale te nie

zasugiwaa na uwag, poniewa nie bia si i pierwsza z pola

zesza. Nadto przysany przez hana krymskiego Subhan-Kazi-Aga

przyprowadzi 6.000 wybornych junaków. Kochowski (p. 150)

potwierdza, e Tatarów byo 6.000 uorum sex milia aderant". Za-

tem, wedug Korzona liczyo wojsko polskie z Tatarami i pospoU-

tem ruszeniem przeszo 52.000 ludzi. Niewiadomo jednak, ile z tych

30.000, którym od wypacono w lipcowym kwartale, pozostao

w nastpnym kwartale, ile wysano do Wielkopolski, ile umieszczono

w zaogach. Han pisa do Króla 7/8, e 1/8 wysa 20.000 ordy biao-

grodzkiej na pomoc (Korduba, Akty do Chmielnicczyzny 1648—57

p. 393), ale zdaje si, e nie wszyscy na czas bitwy nadeszli.

^^) Jan Leszczyski u. s.

^'') Trudno oznaczy ilo nieprzyjacielskiego wojska. C a r 1-

s o n p. 116 pisze, e armia sprzymierzonych Uczya 22.000, a do

boju ruszyo 18.000, zatem w obozie zostao 4.000. Riese p. 84

podziela to zdanie i twierdzi na podstawie Concept der Dar-

stellung in d. Beri. Bibl. nr. 50 fol., e brandenburska armia liczya

8.490, szwedzka 9.500, razem 18.000, a 4.000 zostao w obo-

zie. De Lumbres w pimie 9/8 1655 i Noyers Ucz
szwedzk armi do 10.000. „II y a 27 jours, que tout est ici

a faire bonne chere et laisse le roi de Suede camper 6 lieues d'ici,

leuel depuis qu'il y est n'a pas plus de 10.000 hommes eflectifs

et 13.000 d'Electeur. Noyers 27/7 1656. Leszczyski, wda
poznaski, pisze (jak powyej) o 16.000 pod Warszaw. Prymas
donosi Hatzfeldowi circiter viginti milia. Walewski, Hist. Wy-
zwolenia, Dokumenta XX.

18*
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^^) R i e s e u. s. p. 50.

^^) ... ein zumalen impertinentes und unzeitiges Schreiben,

voll harter und schinahlicher Betrohungen, worinnen S. Ch. D.

offters offerirte und wohlgemeynte Yermittelung ganzlich verworffen.

Relation I, § 10; Droysen u. s. 458. Des Noyers pisze,

e król rozkaza kurfirstowi de poser les armes et uitter le parti

des Suedois, a faute de quoi ii lui declare, qu'il confisue son fief

de Prusse et lui declare la guerre dans tous ses autres pays.
^'^) De Lumbres do Mazarina. Urkunden und Akten-

stiicke 11, 104. — A 2 lieues de Varsovle Lumbres recontra G. X.

et Brandenbourg avec leurs armees dans une plaine entre deux bois.

Relation de Lumbres u. s. p. 4.

^^) Dahlbergs Bericht, Riese u. s. p. 202.

^2) Riese p. 31.

<^3) Clas Tott, wnuk Sygrydy, córki Eryka XIV, faworyt Kry-

styny, jeden z najdzielniejszych generaów jazdy, dumny, zuchway,
zbytnik przepych lubicy, 1652 zosta hrabi, bo stany nie zezwo-

liy na tytu ksicy, którym go chciaa ozdobi Krystyna. W roku

1653 wielki podkomorzy, radca stanu, komendant gwardyi, 1655

genera, 1665 feldmarszaek i genera-gubernator Inflant, umar
w r. 1676 bezdzietnie, zostawiwszy mimo bogactwa odziedziczo-

nego i intratnych lennictw 100.000 talarów dugów.
^*) Jan Leszczyski, wda poznaski u. s.

^^) ... in ziemlicher Confusion. Dahlberg Relation, Riese
u. s. p. 204.

'*^) ... Ich aber befunden gleichwal vor vortregUch besser Felt

zu sucien. Tame, Carlson p. 148.
^'') Genera Chrzanowski tómaczy sab akcy polsk i zwle-

kanie wymarszu caego wojska do litewskiego obozu t okohcznoci,
e Jan Kazimierz zmieni za rad Subhankaziagi swój pierwotny

plan i postanowi nie stacza bitwy, ale piechot i artylery cofn
do Warszawy, a jazd tylko wraz z Tatarami operowa i nieprzy-

jaciela ogodzi. Dowiedziawszy si jednak, e znaczna cz pospo-

litego ruszenia, w przekonaniu, e do bitwy nie przyjdzie, zamierza

wróci do domu, wróci do pierwotnego planu, ale niedo wczenie
ustawi wojsko w szyku bojowym. Ale ta zmiana planu, o której

mówi Chrzanowski (Des Noyers p. 221), nastpia dopiero, jak si
pokae, w sobot i w niedziel, w trzecim dniu bitwy.

6^) Stabant ab utrimue per totam noctem parati exercitus : in-

terea nocte aliuot milia Tartarorum advenerunt, seuenti quoque die

quae fuit Sabathi exercitus Lithuanicus venit. Prymas do hr. Hatz-

felda u. s.; niewiadomo, kiedy mogo ht. v/ojsko wróci do obozu. —
Tatarzy byli o 4 mile, w nocy przybyli. Królowa do pani Choissy

z acuta 11 8 1656. Bibl. warsz. 1851, IR.

^^) Tame.
"'O) Królowa do pani Choissy (z acuta 17 8 1656). Rpis

BibL Dzieduszyckich, Teki Gob. VI, 40 (listu tego nie ma
w zbior/e Mariniera).
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"'^j Noyers p. 214; Dahiberg mapa nr. 2. „Udaam si do

szaca i patrzaam na oba wojska: byy tylko harce". Królowa do

pani Choissy z acuta 11/8. Bibl. warsz. 1851, III.

^^) Królowa do pani Choissy z acuta 11/8 1656. Bibl.

warsz. 1851 IH.

^^) Maa cz ordy przysza, bo ju o 10 mil powy Bugu
dla przeprawy byli poszli, ale i ci to zrobili, e nieprzyjacioom

ty ubiegszy, wozy z prowiantami porabowali. Leszczyski do

ks. Schonhoffa u. s.

'•^) Der Kurfirst — opowiada Wrangel w 5 lat póniej wy-
dawcy Theatrum Europaeum — hat mit seinem Heere die Tartaren

zuerst angegriffen und geschlagen, wodurch spater die ganze pol-

nische Armee in die Flucht geschlagen worden sei. Riese 126.

'^) Nostri Yolebant pugnam committere, sed Sueci nolebant,

ab utrimue tormentis potentissime jaculabatur, maiori hostium

damno, quam nostro. Prymas do Hatzfelda u. s.

''^) Leszczyski do Schonhoffa u. s.

") Chrzanowski — Relat. 1 mówi o 5.000, Dahiberg
o 2.000, Riese o 1.500.

") Relat. I i n, 5, 44.

") Relacya de Lumbres, Rpis Ossol. nr. 2977, k. 4.

8°) Es hat ein Schwedischer trompeter nach der bataile be-

richtet, das der eine (von der Littawschen husaren) dem schwedischen

Konige mit der copie sei zwischen den arm weggelaufen, der fiirst

Bogusaw aber habe denselben heruntergeschossen und das der

Konig wegen seiner manlicher odwaga habe mit sonderhcher cere-

monie ihn begraben lassen. Ein anderer gefangener bericht, das

ein stick Kugel neben dem Konig seinem Pferd den Kamb weg-

gerissen habe. Barkmann, Droysen 493. — Scheffer pisze,

e si trzech Polaków sprzysigo zabi króla. Tame 415, Ait-

zema, e król zosta lanc w rami raniony. Riese 142. —
E. Tyszkiewicz „Listy ze Szwecyi" II 83 (z rkopisów Albertran-

diego) pisze,e B. Radziwi poczy si ze Szwedami, a w bitwie pod

Warszaw zastrzeli z pistoletu Jakóba Kowalewskiego, gdy tene
oszczepem godzi na Karola Gustawa, i e w kociele w Rydarhohn

znajduje si elazny kirys z ma wklsoci od kuli, który mia
na sobie Karol Gustaw w bitwie pod Warszaw. „Król szwedzki

by w znacznem niebezpieczestwie — opowiada Grocholski schwy-

tany z listem Karola Gustawa i z dyaruszem bitwy warszawskiej

przesanym przez Radziejowskiego Chmielnickiemu — od kopii hu-

sarskiej, któr, powiadaj, z konia by zwalony, tylko od B. Radzi-

wia ratowany, który tego husarza postrzeli" . Relacya, co si dzieje

w Polsce ad diem 23 8 1656 u. s.

^^) Brandenburska piechota ich wspara. Pruszkowski.
^2) ...etzliche fahnen setzten auch so frisch an, das des Fein-

des sein einiger Quadron ziemlich wankte und schon begunten

auszureissen. Er wurde aber bald secundiert und die unsrigen liess

man allein backen... Die Littauschen Husaren haben noch vor allen

anderen den Preis behalten, weil sie aber nicht secundirt worden
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sint, von einer ganzen companie kaum acht wieder zuriickomen.

Barkman, Droysen p. 493. — Wedug relacyi kurfirsta zgino
ich 200— 300. Riese 140. —On ne conta pas plus de 250 Pol. et

presue autant de S. demeures sur la place. Relation de Lumbres p. 5.

*^) Wierzbowski p. 103.

^*) J. Leszczyski do Schonhoffa u. s.

^^) Obraz w Dorttningholm przedstawia ten wypadek. Droy-
sen p. 415.

86) Riese 141.

8') Aitzema, Relat. I, H, IV. Riese.
88) De Lumbres. Rpis OssoL nr. 2977, p. 1.

89) Kochowski 152; Jemioowski zwie go Dbrowskim.
^^) Aitzema, Droysen p, 417. — „Pod wieczór Polacy odnieli

zwycistwo". Królowa do pani Choissy z acuta 11 8 1656, Bibl.

warsz. 1851, IH.

91) Tame.
92) Des Noyers p. 215.
93) Tame.
***) J. Leszczyski do Schonhoffa u. s.

*^) Jemioowski 103.

9*^) Czarnecius qui tamen infelice consilio alio mox raissus

pugnae non interfuit. Pastorius Florus Pol. lib. Vn p. 580.
*') Górski cytuje rkopis Czackiego.
*^) Jemioowski 104.

'9) J. Leszczyski do Schonhofa n. s.

i*"*) Podkanclerzy do komisarzów, wysanych na traktaty

z Moskalami, — dopisek z Warszawy 30/7 1656. Rpis Czartor.
VoL 386 nr. 21, k. 91. Autograf.

i°i) Tene do komisarzów z obozu pod Okuniewem 2/8 1656,

Tame nr. 23, k. 99. Autograf.
^^'^) Król do komisarzów z Garwolina 3/8 1656. Tame nr.

5, k. 23. Oryg.
103) Des Noyers p. 217.
1"*) Barkman, Droysen 494.
105) Riese 168.
106) Pufendorf, który we F. W. pisze, e Szwedzi w po-

goni za Polakami duo ubili nieprzyjació, opuci ten ustp w pó-
niejszym C. G.

10') Droysen p. 430 uwaa to za bajk.
108) Gordon p. 69.
io») Riese 171.
^10) Barkmann i Noyers; Riese 169.

111) Królowa do pani Choissy z Wolborza 2 11 1656. Bib.
warsz. 1851, IR.

11*) Der Littausche Feldherr hat den Tag vor dem schlagen

die rohrknochen im herumbreiten zerfallen in den rechten schen-

kel ; ist mir recht. Barkmann; Rudawski pisze, e zama nog.
1") „Opuszczono Warszaw, aby nie narazi na zniszczenie

dwóch paaców, które tam król posiada". Królowa do pani Choissy
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z acuta 11/8 1656. Bibl. w ars z. 1851. III. Noyers pisze,

e mury nie byy naprawione.
"^) Droysen 492.
*^^) Gordon odszed.
"^) J. Leszczyski do Schonhoffa u. s.

^^') Ce ne fut pas aussi une veritable bataille, mais seule-

ment de continuelles escarmouches qui est la manier ordinaire

de combattre parmi les Pol. et Tatt. Les Pol. avoient mieux fait de

suivre le conseil de ceux qui insistaient que sans risuer une ba-

taille on se contentat de couper les vivres et le fourage aux S.

qui n'en ayant que pour quatre jours auraient ete forces de re-

passer le Boug, ou ils couraient grand risque d'etre defaits par les

Pol. En 12 jours tous les Pol. et Lit. et Tart. se raUierent a Lu-

blin. Vars. envoya ses clefs a G. X. et les bateaux pour passer la

Vist. Relation de M. de Lumbres, Rpis Ossol. nr. 2477. p. 5.

^^^) Eine bataille kan ichs nit recht nennen, sondern vielmehr

einen verlauf einer schon halb gewonnenen victori ohne Schlacht.

Droysen u. s. p. 494.
"9) Carlson p. 152.
^20) Dahlberg podaje 8000 polegych, Relacya I w bran-

denburskiem opracowaniu i szwedzki list z Torunia 5—6000, nie-

miecki list z Torunia 4000, okrom tych, którzy w lasach zginh.
121) Riese p. 173.
122) Gordon u. s. p. 67. Des Noyers powouje si na

przysig oficerów polskich, e tylko 400 ludzi zgino. Kochow-
ski pisze, e jazda polska 1000 ludzi stracia.

123) Theatrum Eur. i list niem. z Torunia donosi, e Szwe-
dzi wszystkich jeców mordowali, tak, e ilo pojmanych przez

Szwedów tylko 10, a przez Brandenburczyka 8 ludzi wynosia.
Riese u. s. 172.

12*) Riese u. s. p. 172; Gordon mówi o 40 dziaach.
125) Gordon u. s. p. 67,
126) Relacya I i II i Platen podaj 3— 400 zabitych i ra-

nionych, Relacya IV 300, Deutscher Brief aus Thorn i The-
atrum Eur. 5—700, De Lumbres 5—600, Dahlberg 200,

Geschichte der Regiments Siidermannland 400, Gordon 700,

Des Noyers natomiast 2000, a Kochowski 3000 i zapewnia,

e sami nieprzyjaciele temu nie zaprzeczali.

12^) Riese u. s. 172; Relation I § 61. Fryxell XL 186,

187. Obszerniej Sparres Diarium 165, 166, Barkmann 616,

631 i Urkunden und Aktenstiicke III, 111.
128) Carlson p. 156.
12^) Riese u. s.

i^**) De Lumbres do Mazarina i Brienne'a z Królewca 19/10
1656. Urkunden und Aktenstiicke II, 111.

1^1) Die geringe Zahl der polnichen Geschiitze ist befremdend;
mochten die Polen auch im ungliicklichen Jahre 1656 eine grosse

Zahl Geschiitze eingebiisst haben, so mussten sie doch bei der Wieder-
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eroberung Warschau's wieder in Besitz von Geschiitzen gelangt

sein ; dann hatte Johann Casimir aus Zamo und Lemberg schwere

Geschiitze herangezogen. Riese 174,

^^2) Podkanclerzy kor. do komisarzów, wysanych na traktaty

z Noskalami, z obozu pod Okuniewem 2/8 1656, Rpis Czartor.
Vol. 386, nr, 23, k. 99, autograf,

^'^^) Kanclerz do komisarzów 8 8 i 22/8 Rpis Czart, Vol, 386

nr. 26, k, 111 i nr, 27, k, 115. — Tosamo twierdzi Pastorius

p. 583 : Sed utriusue partis confessione certum exploratumque ha-

beo, quod ant dixi, longe difficiliorem incertioremue futuram

fuisse victoriam, si in primo conflictu aggressores Poloni a suis

sublevati, si tormenta tormentis opposita fuissent; et deniue ad
nutantem fortunam restaurandam noctis beneficio usi nostri die

seuenti (31/7) ad proelium rediissent. Nam apud hostem et milites

et equi fam jam deficiebant... Cum pro magnitudine proelii pauci

san cecidissent, paucissimi etiam et paene nullus ex primipila-

ribus captus esset.

^^*) Es mangelte den Truppen an Energie und Nachdruck im
Angriff, den Fiihrern an der richtigen Yerwendung der Krafte zur

Unterstiizung der angreifenden Heertheile ; es mangelte die noth-

wendige Einheit in der Fiihrung, da .Johann Casimir in kelner Weise
derselben gewachsen war... Es ist wahrhaft unbegreiflich, wie die

Polen... an keinem der drei Tage ihre numerische Uberlegenheit zur

Yerwerthung zu bringen vermocht haben. Riese 180.

n. TRAKTAT WILESKI.

O Yictor et Victus Gosiewski Samuela Wsawskiego
p, 13. — Medeksza 16.

2) Medeksza 16.

3) G, Forsten 1. c. str. 229, 241, 249, 251. Gawlik, Pro-

jekt unii rosyjsko polskiej, str. 6.

^) Chriszczew u Medekszy, Rtyszczew u Soowiewa X, 344.

') Medeksza I, 26. — Soowiew X, 344, 345.

^) Walewski Hist. wyzwól. I, 281— 291, Tame list cara

do cesarza i poselstwo Bogdanowa.

O Galiski: Relatio ad regem Poloniae 30/5 1656. Wa-
lewski u. s, p, 292.

8) Soowiew X, 352.
'•") List króla do cara i senatorów do bojarów. Walewski

u. s, p. 292.
^") Miejsce nieczytelne, ale o tej propozycyi carskiej donosi

Galiski gdzieindziej; mieci si ona równie w Responsum Legato

Pol. a Moschis datum. Aprilis 1656. Kop. aut. w arch, tajn. wie-

deskiem. Walewski, Hist. wyzwolenia, I, 294.



II. TRAKTAT WILESKI 281

") Galiski do króla ze stolicy (Mosk.) 7/5 1656, w Mi-
chaowskiego Ks. pam. (Rpis, nie wiem w czyjem obecnie po-

siadaniu — niepaginowany).

^*) Galiski doniós, e powiaty zajte a do skoczenia
komisyi pacifice zostawa miay... Król do komisarzów z War-
szawy, w lipcu 1656. Rpis Czart. VoI. 386, nr. 4, k. 19. Oryg.

^^) Relation de Lumbres (przed bitw warszawsk), Rpis
Ossol. nr. 2977, p. 5. — W kocu marca, czy z pocztkiem
kwietnia doniesiono ze Lwowa do Nissy, e : Cari Moscorum legatus

est in castris (zatem nie u króla we Lwowie), qui a Domino suo

hoc tulit : velle illum ablata restituere, modo vel ile vel filius eius

successor sit ad Regnum, quem in catholica iide educandum vult

dare. Ex Nissa 18/4 Romam. Rykaczewski, Relacye nuucyuszów
n, 297. Prawdopodobnie goniec moskiewski wysany do jednego

z hetmanów przyniós tak wiadomo.
^4) Galiski, Relatio ad Regem Pol. 30/5 1656 u. s.

'5) Pufendorf C. G. p. 176.

^^) G. For sten: Snaszanja Szwecii i Rosii wo wtoroj poo-
winie XVn w. (urna min. naród, praw. za r. 1898, miesic luty

p. 229, 237. Vide Gawlik, str. 6.

") Pufendorf C. G. p. 180.

^^) Allegretti podaje ilo wojska carskiego przeciw Szwedom
na 45.000 ludzi, a si uyt w Inflantach i przeciw Rydze na 30.000
ludzi. Walewski, Hist. wyzw. I, 298.

^^) Galiski wróci w kocu czerwca.

*<>) Król do komisai-zów z Lublina 22/8 1656. Oryg. w Rpisie
Czart. Vol. 386, nr. 9, k. 39.

^^) Póniej wojewoda trocki, oszmiaski, bystrzycki, miadzielski

i daugowski starosta. Z pocztku stolnik wileski, nastpnie pisarz

lit., potem referendarz, w usugach Rzpltej kosztów nie aowa,
zaco mu sejm 1670 kaza wypaci 15.000 z. Jako kasztelan trocki

wysany by ponownie w poselstwie do Moskwy.
^^) Brat rodzony poety, póniej wda mazowiecki, starosta

grabowicki i korytnicki.

23) Orygina w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 2, k. 9, z 23
pieczciami, 35 podpisami. „Tak jak król wysya ich z senatu

i stanu rycerskiego, tak i my Rada, urzdnicy i wszystkie stany

Korony i WXL. na tyche komisarzów spoin zgod i powag
zgromadzenia na pospolite ruszenie, zezwalamy i onych deputu-

jemy i dajemy moc zupen, a co postanowi, my utwierdzi obie-

cujemy".
2^) Oryg. w Rpisie Czart. VoL 386, nr. 1, k. 1.

2^) Oryg. tame, nr. 3, k. 15.

^^) Regestr paktów i innych rónych dokumentów granic do ko-

misyi z carem sucych od JPani Kisielowej, wojewodziny kijowskiej

przez Czarnooskiego pisarza grodzkiego wodzimirskiego za rozka-

zem króla odebranych 29/ 7. Archi w. g. war. Essenciale. Vol. II

rosyjskie, nr. 10. — Jest w Rpisie Czart., nr. 402.
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^') Podkanclerzy kor. do biskupa Zawiszy z Warszawy 27/7

z dopiskiem 30,7 (Autograf w Bibl. Czart. Vol. 386, nr. 21,

k. 91) posya ostatnie pakta króla szweckiego z kurfirstem,

„z których elicitur, e Szwed, skoczywszy wojn z Polsk, zamie-

rza j przenie do Moskwy". Donosi o przybyciu de Lumbresa,

który radzi ustpi Prus, obiecujc, e król szwedzki puci znaczn
cz Moskwy w nagrod za Prusy. „Potrzeba abycie in capite

traktatów pokazali to Moskwie, e wojn pewn maj z królem
szwedzkim, i e król pokoju z nim uczyni nie chce, aby Mo-
skwa skonia si do prdkiego i susznego pokoju (z Polsk) za-

warcia . To te kaza król WWPP. oznajmi, e Szwed nie chcia
przyj medyacyi cesarza... Jeliby mia by trudny i niepodobny
pokój z Moskw, trzeba to prdko wiedzie, abymy z Moskw
nie mogc, z Szwedami si godzili. Ma król JM. t wiadomo, e
pose mosk., który teraz... w Toruniu wzi odpraw od Szweda,
niekontent odjecha. Toby potrzeba prdko Moskwie oznajmi, e
Szwed przez Francuza tak si stara o pokój dla tego, aby wojn
przeniós do Moskwy". W przypisku (z 30/7) podkanclerzy donosi

o przegranej bitwie, ale dodaje, e Czarniecki z wiksz czci
wojska pol. i z wojewod sand. i podskarbim lit. zczyli si z ord
i przepdzili dobrze nieprzyjaciela i orda deklarowaa si nie od-

stpowa...
Podkanclerzy kor. do Krasiskiego z obozu pod Okuniewem

2/8 1656 (autogr. w Bibl. Czart. Vol. 386, nr. 23, k. 99) posy-

ajc listy cesarskie do posów cesarskich pisze: „Wiem, e Szwe-
dowie zwycistwo swoje nimis extollent i do Moskwy zaraz pol,
e wojsko znieli i ju Polsk posid, ale... wojsko cae, chwaa
Bogu, które z ordami wisi nad nieprzyjacielem. Wkrótce WWPP.
co pociesznego usyszycie". Wraz z tym listem król pisa do po-

sów cesarskich z Lublina, dzikujc im za prac i proszc, aby
nie ustawali. Tame, nr. 22, k. 97.

Tene t. j. król pisa do komisarzów z pod Garwolina 3/8

1656 (oryg. w Bibl. Czart. Vol. 386, nr. 5, k. 23), eby prdzej
koczyli. „Medyator króla francuskiego proponuje pokój, ale król

chce dotrzyma sowa carowi i owszem, yczy sobie coniunctionem

armorum. Niechby car wojsko poczy z podskarbim (Gosiewskim),

który do Litwy i Prus idzie — tylko aby traktaty w dugie nie

szy, boby ze Szwedem musia rozpocz ukady.
Król do komisarzów z LubUna die Augusti 1656 (oryg.

w Bibh Czart. Vol. 386, nr. 6, k. 27). „Mimo armistitium, car

wysa do powiatów Wikomirskiego, kowieskiego i upickiego, aby
si podday, po rzek wit sobie uzurpujc. Osobliwie nasi pu-
kownicy i rotmistrze przedawczykowie na swoje chorgwie, które na
imi carskie zacigaj, ludziom krzywdy czyni. Król widzi, e car nie

chce przyjani i gotów ze Szwedem zacz traktowa. Expostu-

lujcie o to!"

Podkanclerzy kor. do bisk. Zawiszy z Lublina 12/8 1656
(Autogr. tame, nr. 24, k. 103): „Za X. pisarzem skarbowym wno-
siem instancye o referendary — król nie chcia da deklaracyi.
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zdaje si, e jest za sufraganem wil. na instancy wdy wile. Ka-

noni wilesk otrzyma Pac który. Nadzieja w Bogu, e nara

smarowniej rzeczy pójd, kiedy wam si powiedzie. Wzgldem
prowizyi na t funkcy WWMMPanom nalecej, t WMF. wedug
naznaczenia ex senatus consulto mie musisz, gdy do tamtych 9.000

z tych dziesitka tysicy, które poborcy oddali, dooysz sobie

3.000 z. Wiem ja, e wiksze oysz WMP w tej usudze expensa,

anieli providit Rpta, ale to chyba szczUwszych czasów restituet,

co teraz WMP. de proprio wyoysz.
'^^) Król do komisarzów z Warszawy w hpcu 1656 (Oryg.

w Bibl. Czartor. Vol. 386, nr, 4, k. 19): „Galiski doniós, e
powiaty zajte a do skoczenia komisyi pacifice zostawa miay,

tymczasem wojewoda grodzieski Aprilej (?) zmusza Zofi Chod-

kiewiczow, Pawow Woowiczow podskarbin WXL., aby i sama

i wszystka jej wo do zoenia przysigi do Grodna stawia si co-

prdzej. Chcemy, abycie dexteritate sua potrafih w to, iby nam dekla-

racya przez Galiskiego przywieziona zostaa nienaruszona".

^^) Ta czsto w aktach traktatu Wileskiego wspominana rzeka

zawsze nazwana jest Iwat w odpisach moich, a u Gawhka Iwa.
Natomiast Iwaka, midzy Mcisawiem a Górami graniczna rzeka,

wymieniona jest w traktacie 1522 i 1527 (prawdopodobnie dopyw
Proni, która wpada do Soy, a So do Dniepru). Ale Iwaty, Iw^y
ani Iwaki nie znalazem w Zanonim i na innych kartach geogr.,

ani w sowniku geogr. ani w spisie rzek Kopernickiego. Nazwa
Iwaka znana w tamtych stronach, bo w powiecie homelskim nad

Wrotni jest wie Iwaki.

3") Instrukcya od króla JM. komisarzom do traktowania na dniu

10/8 1656 z posami cara mosk. wyznaczonym, dana w Warszawie

7/7 1656, podpisana przez Naruszewicza pisarza WXL. z pieczci
wiksz koronn. Oryg. w Bibl. Czart. Vol. 386, nr. 1, k. 1.

^Ó Podkanclerzy do biskupa Zawiszy z Lubhna 14 8 1656.

Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 25, k. 107. — Król do

komisarzów z przypiskiem na maym skrawku papieru, z Lublina

14/8 1656. Oryg. tame, nr. 7, k. 31.

32) Kanclerz w. kor. do komisarzów z Lublina 18/8. Oryg.

tame, nr. 26, k. 111. — Tene do komisarzów z Lublina 28/8.

Oryg. tame, nr. 27, k. 115. — Król do bisk. Zawiszy z Lublina

18,8. Oryg. tame, nr. 8, k. 35.

33) Król do komisarzów z Lublina 22/8 1656. Oryg. tame,
nr. 9, k. 39.

3*) Podkanclerzy do bisk. Zawiszy cyframi z Lublina 22/8

1656 Oryg. tame, nr. 42, k. 177.

3») Drugi Hst podkanclerzego do komisarzów z Lublina 22/8

1656 (tame, nr. 28, k. 119) a przy tym licie „Relacya, co si
dzieje w Polsce, a ad diem 23 sept. 1656". Napis rk Trze-

bickiego. Oryg. tame, nr. 30, k. 127.

3*5) Syrokomla: Wycieczki po Litwie II, opis Niemiey.
37) Trzy Hsty komisarzów do króla, kanclerza i podkaclerzego

z Peteszy 14/8 1656. Rpis. Czart. VoL 2113.
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^^) May skrawek papieru przy licie do podkanclerzego z Pe-

teszy 14/8 1656, cyframi zapisany. Oryg. w Bibl. Czart. Vol.

386, nr. 51, k. 203.

33) Trzeci list podkanclerzego do komisarzów z Lublina 22/8

1656. Oryg. cyframi, tame, nr. 43, k. 179. — W Rpisie
Czart. Vol. 2113 odcyfrowany.

^*^) Kopie 3 listów komisarzy do króla, kanclerza i podkanc-

lerzego z Niemiey 23/8 1656. Rpis Czart. Vol. 2113.

*^) Brevissiraa enarratio gestorum in commissione circa tract.

pacis. Theiner nr. YII. — Legatus Moschoviae helium ducem

suum iustissime intulisse Polonis duabus probat rationibus. Rpis
Czart., teka Nar. t. 190, str. 171, 172. Gawlik, str. 12.

^2) Kopie listów komisarzów do króla, do kanclerza, do woje-

wody wle. i do podkanclerzego z Niemiey 25/8 1656. Rpis
Czart. Vol. 2113. Wedug Soowiewa (Ist. Rosii X, 361.) -
da przytera odszkodowania wojennego w kwocie 800.000 rubli

za rok 1654, a 500.000 za 1655.

*3) Respons pierwszy na pierwsz propozycy Moskwy dany

24/8 1656. Rpis Czart. Vol. 2113.

**) Secretiora cyframi do podkanclerzego kor. pisane z Nie-

miey 25/8 1656. Rpis Czart. Vol. 2113.

*^) To znaczy: przysa im pienidze, bo w licie do pod-

kanclerzego 14/8 pisz komisarze: Mediatores praemiis devincendum

ad nos, czem maj, allici, gdy sabo rem nostram agunt. Z Peteszy

14/8 u. s.— Komisarze od podkanclerzego z Niemiey 25 8 1656 u. s.

*«) Soowiew, X. 382.

*^) Komisarze cyframi przy licie do podkanclerzego kor,

31/8 1656. Rpis Czart. Vol. 2113. Kocowy ustp w licie ko-

misarzów niejasny: „Ofiarujc za to oranibus protectitiis i królowi

JM. i Rptej mediis, tak ratione restitutionis de praesenti respondere

ablatorum od Corony i WXL. et ex nunc in possessionem JKM.

ustpienia, jako i recuperationis iunctis viribus alienatorum, Inflant

et aliarum provinciarum, tak jako w naszem prawie opisano jest,

a mymy je onym czytali. A nadto mutuis viribus z naszemi obie-

cuje KJ. królestwo szwedzkie odzyska. A zatem przy wierze witej
i immunitatibus ecclesiasticis, prawach, wolnociach, swobodach

integre zachowa, w ostatku wicej obiecuje praestare anieli si
sami spodziewa moemy i ex nunc wojska swoje czy gotów

jest, tylko praevia executione t. j. ab utrimue wykona iura-

raenta, o czem wszystkiem doskonalsz informacy za dwa dni

per modum relationis Królowi JM. i WWPP. doniesiemy, i std b-
dzie salus albo zguba, strze Boe, Ojczyzny, bo to conditio sine qua

non i Szwed sn impossibiha chce Moskwie pozwoHó, byle nas

z nimi od pokoju i od konjunkcyi przeciw sobie oderwa". Komisarze

pisaU o tern do króla, do kanclerza, do podkanclerzego i do wdy
wileskiego 31/8 1656. Tame. Do kanclerza kor. pisah tego
dnia 31/8, e chc zawiesi do krótkiego czasu obrady, oczekujc

odpowiedzi na kartk cytrami pisan do podkanclerzego 14 8. Ar-

chi w. g. w ars z. Essenciale Vol. 11, rosyjskie nr. 13.
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*^) Komisarze do podkanclerzego 31/8 1656 u. s.

^^) Druga propozycya 30/8 1656 od Moskwy nam przeczy-

tana i do meliorowania podug namowy naszej podana, bomy
takiej przyj nie chcieli. Rpis Czart. Vol. 2113. — 30/8 1656

propozycya komisarzom polskim od moskiewskich podana, aby król

za ycia swego syna carskiego na tronie osadzi. Archi w. g.
w ars z. Essenciale Vol. II, moskiewskie nr. 16. — Ut M. Dux et

ipsius filius hereditarium in Regem eligeretur et M. Dux interim

vivente Ser. J. Casimiro Poloniae et Lithuaniae protector nominare-

tur. AUegr. et Lorb. Relatio ad Imp. Yilnae 29 1656. Oryg. w arch.

taj. wied. Walewski, Hist. A^ryzw. I, 307.

^°) Kopie listów komisarzów z Niemiey 25/9 1656 do króla,

do podkanclerzego, do kanclerza i do wdy wileskiego. Rpis
Czart. Vol. 2113.

^^) Komisarze do króla z Niemiey 25/9 1656. Rpis Czart.
Vol. 2113.

^2) Tame.
^^) Jan Leszczyski, wda poznaski, do prymasa — cedua

w licie 3/10 1656. Rpis Czart. Vol. 384, nr. 291, k. 485.

") Porównaj: Theiner. Mon. Russ. p. 12.

55) Noyers z Wolborza 7/12 1656.

^6) Allegretti, Relatio ad Imperatorem Yilnae 8/9 1656. Wa-
lewski u. s. Dokumenta nr. XXX. — Tene do cesarza z Wilna

7/10 1656. Tame p. 307.

5'^) Komisarze do podkanclerzego z Niemiey 5/9 1656 u. s.

^^) Allegretti, Relatio ad Imp. in itinere 24/11 1656. Oryg.

w Arch. tajnem wied. Walewski u. s. p. 307.

59) „MeHoracya 1/9 im (Moskiewskim) przeczytana trzy razy

dusza od moskiewskiej, ale im si nie podobaa; wzili jednak

ad masticandum do siebie"; przy teje melioracyi dopisek Brzostow-

skiego: „Z t melioracy posali do cara, tymczasem, aeby czas strawili,

opuciwszy materiam electionis, ad materiam pacis przystpili i uczy-

nili seclusa electione propozycya trzeci 4 9. Rpis Czart. Vol. 2113.

^°) Propozycya trzecia od PP. moskiewskich na zjedzie

4/9 1656 uczyniona i na pimie podana exclusa electione. Rpis
Czart. Vol. 2113.

^^) Respons posów polskich 6/9 na propozycy moskiewsk.
Rpis Czart. Vol. 2113. — Komisarze do króla, do podkancle-

rzego i do wojewody wileskiego z Niemiey 10/9 1656. Tame.
^^) „Jeeliby Król JM. i Rpta pozwolia — pisali komisarze —

abymy si wdali w propozycy o elekcyi cara lub carewicza po

mierci JKM., to nam potrzeba dwóch instrukcyi, jednej cisej, ja-

kim sposobem i rodkami zawiera tak wielkie dzieo, a dinigiej

obszernej dla targu. Jeli za nie bdzie woli Króla na tak elekcy,

albo si tu o ni nie zgodzimy, a Moskwa opuciwszy t propozycy,
pokój zawrzeby chcieli i postpi granicami ku Berzeynie od Iwaki

i od Ukrainy oderwa co chcieli, czy kae nam Król JM. na to

pozwoli, bo teraz musielibymy pozwoli, a potem nie trudnoby

o pretekst, ebymy wzmocniwszy siy i nie zatrudnieni innemi
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wojnami, to wszystko bez skrupuu acniej odebrali". „Moskale
szeroko kroj, aby nas atwiej przywie mogli do swej woli i ci-
gle zmieniaj deklaracye". Komisarze do podkanclerzego cyframi

z Niemiey 5/9 1656. Rpis Czart. Vol. 2113. — Ci do kanc-

lerza 5/9. Tame.
®3) Komisarze do króla z Niemiey 10/9 1656. — Relatio

fraudum str. 990. (Rkopis w mojem posiadaniu).

^*) „Jako nazajutrz (7/9), wziwszy list od JMP. wojewo-
dziny trockiej, e j Moskwa najechawszy, wzia i do Wilna
prowadzi, posalimy dworzan z expostulacy. Ocigali si zrazu,

dajc wiele racyi, którym famae wielkiego czowieka parcendo,

dajemy pokój. Ta sama unica nasza racya ich convincere musiaa,
e staracie si o elekcy a magna nomina jtrzycie, czego si ma-
cie z faworu naszego spodziewa ? In instanti tedy przysaH swego,

wymawiajc swoich w tern errorem, e miasto samego, sam pa-

nie wzito i e kazali on honorifice na to miejsce odesa.
Tame str. 994.

^^) Jeli videbitur impossibilitas sprawienia ku pokojowi

czego, eby prospiciatur reipublicae, nas (komisarzów) przecie tu

nie gubic i modum salvandi nos ineant. Tame str. 997.

®^) Odstpi od oblenia Rygi 5; 10.

^^) Kopia listu komisarzów z Niemiey 10 9 (podpisali ten list

wszyscy komisarze) z cedu cyframi pisan i z cedu insz.

Rpis w mojem posiadaniu, nr. 1, p. 987— 998. Porówna: list

komisarzów do króla z Niemiey 25/9 1656. Rpis Czart. Vol.

2113 i relacya AUegrettiego do cesarza z Wilna 8/9. Walewski
u. s. str. 308, 309.

**^) Podkanclerzy pisa w imieniu króla: „Na propozycy
moskiewsk strony sukcesyi na królestwo po panu naszym, jako

std si pisao dwa razy, tego si WMM. mocno trzymajcie, póki

bdzie mona. Jeliby jednak traktaty na tem psowa miay, po-

zwala wam Król JM. i okoo tego uczyni postanowienie. Konie-

czno wj-^mówi WMMów, ale przecie pod warunkiem religii kato-

lickiej* carewicza, edukacyi przy panu naszym, oddania zajtych
krajów i znacznej jakiej sumy nam dania i co wicej zda si
bdzie WMMom. Kartka przy licie podkanclerzego do komisarzów
z Lublina 7/9 1656, cyframi pisana. Oryg. w Rpisie Czart. Vol.

386, nr. 44, k. 181, a odcyfrowana w Rpisie Czart. Vol. 2113.

^^) „Ta propozycya, jako wielk za sob pociga konsekwen-
cy, tak te wikszej potrzebuje dehberacyi, o ile e zaley od

zgody wszystkich stanów... Zniósszy si przynajmniej cum prin-

cipalibus, jako najprdzej bdzie mogo by, polemy rzeteln w tem
rezolucy. Tymczasem wszystkich sposobów szukajcie, którymiby

ta propozycya Mosk. albo cale usunit albo przynajmniej odmie-

nion by moga, w czem szersz w licie X. podkanclerzego cy-

frami mie bdziecie informacy". Król do komisarzów z Lublina

99 1656. Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386 nr. 10, k. 45.

Tego dnia pisa podkanclerzy : „Jako tako na syna snadniej-

sza byaby zgoda wszystkich, anieli na samego cara, zaczem póki
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mona, starajcie si WMM., aby ta propozycya wykluczona zostaa,

okazujc niepodobiestwo kierowania sprawami obojga tych pastw
tak szerokich jednemu panu, które kade zawsze bytnoci paskiej

potrzebuje. Trzeba cesarskim posom proponowa, aby to wzili

ad referendum cesarzowi, który o tem nic nie wie, a byaby to

potencya grona Austryakom. Król JM. bdzie wola prawa swego

do Szwecyi ustpi Moskalom, aeby z tej pretensyi (do sukcesyi

w Polsce) ustpili. Na syna moe pozwoli tak, jako si pisao pier-

wej". Kartka cyframi pisana przy licie podkanclerzego do komi-

sarzów z LubMna 9/9 1656. Oryg. w Bibl. Czart. Vol. 386, nr.

45, k. 183. Odcyfrowanie znajduje siew Rpisie Czart. Vol. 2113.
^o) Krzysztof Pac chory WXL. do Brzostowskiego ref. lit.

z Lublina 14/9 1656. Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 35,

k. 147.

^^) Rezolucya ex Senatus Consulto na komisy wilesk.
Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 13, k. 57. — Na kopercie

napisano, e ten list 14/9 pisany, oddany zosta komisarzom 23/9.
'^'^) Król dziwi si tym propozycyom carskim, które nie uspo-

kojenie, ale raczej zamieszanie obu pastw wywoa mog. „Gdy-

bymy eludere chcieli i nieprawdziwy pokój stanowi, moglibymy
na takowe propozycye pozwoli... Z wielkiem tedy podziwieniem

naszem by to musi, ecie nietyllio ich propozycye przyjli, ale

jeszcze one poprawiali, jakoby im w tem assensum dajc, e to

wedle tej poprawy mogoby subsistere, co ich pono na hard usa-

dzi, e mocniej przy tem zechc stawa. Chwalebnie stanli poso-
wie cesarza, e nie na elekcy nowego króla przyjechali, ale na
medyacy uspokojenia obu pastw, zaco miehcie im podzikowa...
Niech komisarze carscy od takowych propozycyi przestan, które

si utrzyma nie dadz, a niech traktuj pokój sam w sobie i zwi-
zek przeciw Szwedom z ukontentowaniem naszem i Rptej ; niech

j sobie zobowi officio, a to co z Nieba pochodzi ma, które

pastwom i królestwom monarchów podaje, niech to jego zostawi
dyspozycyi, w którego to rkach jest". Do tego listu dolepono
skrawek papieru, na którym stao terae pismem: „Strony carewi-

cza niech seorsive (osobno) traktuj, jeli chc, z Rpt. My nie bdziemy
od tego, pozwoli Rptej, o ile si zgodz wszyscy z uwzgldnie-
nieniem praw naszych. Ale to seorsivo tractatu ma by, jeli si
z tego nie dadz zbi". Ki'ól do komisarzów z Lublina 14/9 1656.

Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 12, k. 53,

'•'') Kanclerz do komisarzów i do biskupa Zawiszy. Doda-
tek nr. L

''*) Król do komisarzów w Nieznamierowicach 23/9 1656,

Oryg. w Rpisie Czart. VoL 386, nr. 14, k. 61.

^^) „...Co jeli (w Ucie waszym) zawarta materya rozgraniczenia

i linii z Moskw, któr cyfr i nie cyfr nadmieniacie, to jest, e
ju podalicie to, co instrukcya pozwalaa, a Moskwa jeszcze prae-

tendit, tedy in summa przychodzi WPPanom, alias tego wiadomym,
przypomnie, e tak zawsze w Rptej naszej bywao, i komisarze,

którym Respubhca credidit, cho ultra praescriptum Instrukcyi pro
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fide sua co wicej postpili, to Rpta pro rato przyjmowaa. Tak
p. ókiewski pod Busz o wooskie rzeczy, tak i komisarze pod
Ciocimem o tamtyche rzeczy ostatni transegerunt, tak niedawno
w Prusiech nie byo tego w instrukcji, aby Inflant na 26 lat

pozwoli komisarze mieli, a przecie fessa bello, cho florens Rpta
takich rzeczy odejcia paci posthabuit. Tak i tu rozumiem fides

przeciwko Ojczynie et industria WMMPanów musi by supple-

mentem instrukcyi". Podkanclerzy do komisarzów z Lublina 26/9

1656. Rpis Czart. Vol. 386, nr. 39, k. 163.

^^) Fundator kocioa i klasztoru w. Romualda w Poajsku.
Wspaniaa budowla, jakiej nie byo równej w Polsce. Kosztowaa
om milionów z. Syrokomla, Wycieczki po Litwie.

'''') Litterae intercessoriae Albrychta Radziwia za Pacem, cho-

rym lit., o piecz ma 19,5 1656. Rpis OssoL nr. 206, p. 72.

'^) Krzysztof Pac do Brzostowskiego referendarza WXL. z Nie-

znamirowic 23/9 1656. Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 38,

k. 159.

'9) Jan Leszczyski do prymasa z Wrocawia 22/9 1656;

Cieszy si, e prymas pojecha do króla, bo tam potrzebny w cza-

sie traktatów z Moskw, bo jeli Moskwa nie zgodzi si z nami,

tedy nam gin... Rpis Czart. Vol. 384, nr. 234, k. 477.

^°) „Drugie konsyderacye" Jana Leszczyskiego pisane do

kanclerza kor. z Wrocawia 8/9 1656. Tame, nr. 227, k. 462.

Wojewoda by przekonany, e car w zamian za elekcy odda

wszystkie zabrane kraje, nie udzi si jednak nadziej, aby wo-
ywszy koron na gow, uszanowa prawa i wolnoci Rptej. „Ale —
pisa do prymasa — znoniejszy los kraju i nadzieja egzystencyi,

cho w póniejszym czasie, dostawszy si jednemu panu, ni gdy-

bymy zostali rozszarpani. Bo jeli Szwedzi z Moskw prdzej si
ugodz, koniec z nami. Moskwa Litw i Ukrain wemie, kurfirst

Wielkopolsk, Szwed Prusy, Kraków Rakoczy, a my zostaniem bez

nadziei wolnoci i wyzwolenia. Szwedzi wabi do siebie, kurfirst

wieo jeszcze wiksze, ni mamy, wolnoci faszywie obiecuje.

Kto Ojczyzn miuje, ani powinien ani moe by przeciwni-

kiem sukcesyi moskiewskiej. Jeli car zgodzi si na propozycye

poprawione przez naszych komisarzów, których postpku nie ga-

ni, radzibym koczy spraw, ni prowincyi cho mniejszej ust-

pi, a tak rozumie, e si to nada i askawych panów mie b-
dziem jak niekiedy Jagiellonów. Jaka moe by wiksza szczli-

wo! Jeli si nie nada, wówczas, bdc wszyscy razem, atwiej

nam przyjdzie si wyzwoli. Unienie tedy prosz WXM. o naj-

spieszniejsz konkluzy z Moskw, tego si strzegc, aby ich zbyt

wymylnymi warunkami nie zraa. Jeli wcigniono do tego, e
przed koronacy obiecuje z nami kompaktaty umawia, do b-
dziem mieh, bo i on wojny dla warunków nie podniesie ani my
twardych warunków podawa bdziemy. Skoro raz bro schowamy,

i nam i onyra ciko jej bdzie dobywa. Konkludowa i poprzy-

sidz te pacta ycz i wiernie dotrzyma, bo nie rozumie, ebymy
si o mae rzeczy mieli róni zrujnowani wojn i po takowym.
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jakomy teraz ucierpieli paroksyzmie..." Jan Leszczyski, cedua
w licie do prymasa cyframi pisana 3/10 1656. Tame, nr. 241,

k. 485.

^0 »Wybra pana za ywota pana jest arcypotrzebna.' Nie
moemy prowadzi wojny sami. Moskiewski carzyk bardziej nam
bliski, ni inni heretycy, a do tego mody, aetas tenera apta for-

mandis moribus. Z nim restytucya trzeciej czci Rptej. Unia tak
wielkiego monarchy z Ojczyzn nasz, która z biegiem czasu
musiaaby nastpi, jako i litewska, z ni uspokojenie kozackie.
Tatarowie in ordinem reducti. Bogaty jest, moe onierzom zapa-
ci. atwiej si bdzie mona ze Szwedem uspokoi, bo Szwedzi
nigdy Prus nie wróc. W najwikszej konsyderacyi jest to, e
moe pospou by i pokój z Moskw i pokój ze Szwedami, luboto
Moskwa podaje warunek nie jedna si ze Szwedami, ale to wojewoda
pocki (Krasiski) wyperswaduje Moskwie". Bogusaw Leszczyski do
kanclerza z Wrocawia 12/1 1656 (data widocznie mylna). Rpis
Ossol. nr. 240, k. 65.

Porówna: Consilium podskarbiego kor. Leszczyskiego dane
kanclerzowi kor. z Wrocawia (bez daty). Rpis Ossol. nr. 227,
k. 37. — Porówna: Dyskurs pewny JMP. podskarbiego. Rpis
Czart. VoL 384, nr. 230, k. 467. — PI eba ski (Jan Kazimierz
Waza i Marya Ludwika, Dokumenta str. 330), oddrukowa z aktów
Oniasza kopi listu podskarbiego kor. do kanclerza z padzier-
nika 1656.

®*) Podkanclerzy do komisarzów z Lublina 15/9 1656. Oryg.
w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 36, k. 151.

^^) Gosiewski do Brzostowskiego z Narwy 26/9 1656. Auto-
graf w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 46, k. 185.

^0 Cyframi w licie do podkanclerzego kor. z Niemiey
31/8 1656. Rpis Czart. VoL 2113.

^5) List do podkanclerzego 31/8 1656. Tame. — Tego dnia
pisali do króla, do kanclerza i do wdy wileskiego. Tame. —
Do kanclerza pisali (31/8): e chc zawiesi do krótkiego czasu
obrady, oczekujc odpowiedzi na kartk cyframi pisan do pod-
kanclerzego. Ar eh i w. g. war. Essenciale, Vol. II, rosyjskie, nr. 13.

^^) Komisarze do króla z Niemiey 17/9 1656. Rpis Czart.
VoL 2113.

^0 Pamitnik J. Cedrowskiego, str. 146.
88) Tame, str. 147.

8^) Considerationes circa electionem — cyframi pisane do
króla 17/9 1656. Rpis Czart. VoL 2113.

^°) Komisarze do króla z Niemiey 25/9 1656. Tame.
^*) „ Cara niepodobna namówi na wiar, daleko bardziej,

eby mia trzechletniego syna da na edukacy. Z czasem jednak
moe by nadzieja, e si za staraniem tego pana rehgia grecka
z rzymsk zczy, poniewa sami posowie przyznaj, e przedtem
jedno z Rzymem bya. Kwesty wiary jego mona ksztatnie odo-y do koronacyi. Ozwali si z tem posowie, e nie chc adnej
innej wiary cierpie oprócz rzymskiej i greckiej, przez co petitur

Wojna Brandenburska. 19
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unio (Brzeska), bo na t bardzo bij. Na ojca oraz i na syna pozwo-
li, czego wtpim, eby odstpili, nie pozwalaj prawa, w razie

jednak mierci samego ojca, jeliby si to nie mogo obiecowa
synowi? Racya ich najpozorniejsza, e wiele przez to obiecuj
nam i Chrzecijastwu, gdy si Korona Polska i Wielkie Ksistwo
Litewskie zczy z pastwem moskiewskiem, jako godni wolnoci,

kto wie jeliby si o wolnoci takie nie starali, jakie s u nas

do utworzenia wolnej elekcyi (ad formandam liberam electionem),

stawia si do naszego prawa, a e im formidabile jawnie samym
z carem si o to umawia, tedy my czy dobrze uczynim, gdy
z tej przyczyny obiecujc koron synowi w razie mierci ojcow-

skiej przed mierci króla JM., podamy warunek, aby te oni po
bezpotomnem yciu cara lub carewicza tego... (tu widocznie brak
kilku sów) aby si suma jaka na nich wytargowa miaa, vix cre-

dibile, poniewa sami wielkie wydatki maj. Kozaków si obawia,
aby nie w tych ufaa Moskwa ; nic teraz nie robi, kto wie, naco
ich trzymaj... Tatarów nie trzeba zapomina, jaowa o tem bardzo

instrukcya, a przyjdzie do tego, i posa od Tatarów obiecanego do
tej transakcyi nie widzimy". Considerationes circa electionem

u. s. — Komisarze do króla z Niemiey 25/9 1656 u. s.

^2) Kanclerz do komisarzów z Lublina 18/8 1656. Dodatki, nr. L
^^) Krzysztof Pac do Brzostowskiego z pod czycy 4/10 1656.

Dodatki, nr. IL

^^) Resolutio categorica z czycy 5/10 1656. Dodatki,

nr. ffl.

^^) Król do komisarzów z obozu pod czyc 6/10 1656.

Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 16, k. 69: Zapomnia
w przeszym licie (5/10) napisa, „abycie przy traktatach secu-

ritati ksicia kurlandzkiego prospicere chcieli".

^'^) Król do komisarzów z obozu pod czyc 9/10 1656.

Oryg. tame, nr. 17, k. 73.

^^) Komisarze polscy do podkanclerzego kor. z Niemiey
18/9 1656: „Zanosi si na dusze mieszkanie, a oni resztkami go-

ni". Rpis Czart. VoL 2113.

„...o posiek pienidzy, zwaszcza jeliby si WWMMP. zbli-y do cara przyszo... pienidze obmyliem... commode przyszo
mi pisanie od p. Pinociego, który de data 20/9 daje mi zna, i
ni tydzie temu, jako suga p. wdy pockiego odebra 7.000,

zaczem przy takiej skarbu cisoci i nienastarczaniu mennicy
z tych kocielnych sreber, zbierzemy si i dla drugich czterech pa-

nówWWMMPP. na 8.000, tak eby p. Marszakowi i X. Nominatow i po
pótrzecia, a p. Referendarzowi i p. Starocie Grabowieckiemu po
1.500 na prdce dosta si mogo. O to tylko idzie, e necessitas

moram podobno non patietur, a pienidze te nie mog by chyba
ze Lwowa, które kto odbierze i jako zawiezie, nie wiem. GwoU
czemu prosz, raczcie sami inire rationes, jakoby tam mogo si
pro interim czego zasid, i ja sam pisz do p. wdy wileskiego
proszc, aby tymczasem jakimi t potrzeb zaoy pienidzmi, a ja ase-

kuruj i na si to bior, e te 8.000 primis diebus Octobris we Lwo-
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wie gotowe si bez adnej oddadz trudnoci..." Podkanclerzy do
komisarzów z Lublina 26/9 1656. Oryg. w Rpisie Czart. Vol.

386, nr. 39, k. 163.

,...i kiedyby nie osobliwa aska p. wdy wileskiego... który

nas in vira odzyskania ze Lwowa dla nas pienidzy de proprio

peculio 6.000 posikowa, zaprawd nie wiem, jelibymy duej
cum dignitate WKM. i Rptej subsistere mogli. Wic i p. wda pocki
kolega nasz, zarówno z nami chorujcy, meretur miociwy respekt

u WKM., aby w supplemencie nie by postpositus... Komisarze do
króla z Niemiey 25/10 1656. Rpis Czart. Vol. 2113.

^'*) Bardzomy byli anxii, e przez trzy niedziele (od 27/8)

adnej literki nie mieli ode Dworu, a dopiero JMX. podkancle-

rzego i to dla niesposobnego zdrowia bardzo krótko. Zna nas za-

pomniano w tych sprawach, w których pendet salus Ojczyzny
caej. Dla Boga! racz WKM. zaleci tym, którym incumbit, dosta-

teczn z nami korespondency, w której my nie ustajemy i teraz...

e jestemy nietylko carskiej, ale i WKM. deklaracyi expectantes,

nic nie wiedzc de successibus WKM., tylko od samej Moskwy..."
Komisarze do króla z Niemiey 17/9 1656. To samo do podkanc-
lerzego, kanclerza i wdy wileskiego 17/9. Rpis Czart.
Vol. 2113.

^^) „Otrzymalimy trzy informacye, a ledwo nie wszystkie
przeciwne sobie: jedn w instrukcyi, aby utwierdziwszy pokój,

dopiero formowa zwizek broni, drug w licie przeszym JMP.
kanclerza kor., abymy zawarszy pokój, ze zwizkiem zatrzymaU
si, yczc z obu stron uspokojenia Ojczynie, trzeci wczoraj od
JMP. poskarbiego lit. imieniem WKM., abymy effective zwizek
przedsiwzili i ludzi co moskiewskich ku Prusom otrzymawszy
do wojska ht. ordynowali, co jakoby byo bezpiecznie przed za-

warciem pokoju, kady to snadnie uway moe". Komisarze do
króla z Niemiey 25/9 1656. Tego dnia pisali do podkanclerzego,
do kanclerza i do wdy wileskiego. Tame.

^^^) Komisarze do króla z Niemiey 25/9. 1656. Rpis Czart
Vol. 2113. — Relacya posów polskich w sprawie Hgi zaczepno-
odpornej i elekcyi carewicza 25/9— 25/10. Theiner Mon. Russ. p. 10.

^^^) Komisarze do podkanclerzego z Niemiey 18/9 1656.

Rpis Czart. VoL 2113. — „Interea chcc informare WMP., z czem
posannik carski przyby do JKM. i jako jest odprawiony, posyam
kopi tak carskiej do króla przyniesionej jako i JKM. do cara
hramoty i ustn posannika tego mow na audyencyi. Series legacyi

ta bya : Opisuje car, jako chcc dopomódz królowi wspólnego wo-
jowa nieprzyjaciela, z nim ju wojn zacz i aby JKM. ze strony
swej o teme przemyla nieprzyjacielu. A posannik ustnie doo-
y, aby JKM. bez zniesienia si z carem nie wchodzi ad trac-

tatus pacis z królem szwedzkim. Na co odpisano, e gdy JKM.
zewszd tego nieprzyjaciela ciska i na wielu miejscach odnosi
wiktorye, które si wypisay, to uzna acno, e si nie godzi
i o pokój nie traktuje — co doskonalej z hramot samych patebit

WMPanu..." Krzysztof Pac do Brzostowskiego ref. ht. pod Chojnicami

19*
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29/10 1656. Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 40, k. 169. —
Posannik carski odprawiony 5/11 1656. Tene do tego ze Stu-

dzienniczek 5/11 1656. Oryg. tame, nr. 29, k. 121,

102) Walewski, Hist. wyzw. I, 309.

102) „Ale Moskwa ilekroemy ich od materyi elekcy strci
usiowali, cofali swoje ustpstwa i na to miejsce niemoliwe rzeczy

proponowali, a pp. medyatorom o to tylko idzie, chobymy
ze wszystkiem zginli, byle si sami wyliznli i bezpiecznie std
wyjedaH". Komisarze do króla z Niemiey 6/10. Rpis Czart.
Vol. 2113.

1°*) Komisarze do króla 6/10 1656. Rpis w mojem posia-

daniu nr. I. — Tymczasem medyatorowie pisali do cesarza, e Mo-
skale dali, aby na pierwszym sejmie car wedug praw polskich

królem obrany zosta i za ycia Jana Kazimierza nominowany,
a po elekcyi i przysidze obustronnej zwróci Litw tylko i to nie

ca, ale da, aby unia kocielna zostaa zniesion, a schyzma-
tycy wieccy i duchowni zachowani w majtkach i wolnociach.
Inflanty po koronacyi cara maj przypa Moskwie, natomiast car

obieca Polakom odzyska królestwo szwedzkie. Gdyby za Polacy

te warunki odrzucili, ofiaruje zawieszenie broni a do najbliszego

sejmu, na którym sprawa elekcyi bdzie traktowana. AUegretti et

Lorbach, Relatio ad Imperatorem z Wilna 7/10 1656. Walewski,
Hist. wyzw. I, Dokumenty nr. XXXI.

1°^) Komisarze do króla z additamentem do tego listu z Nie-

miey 6/10 1656. Rpis w mojem posiadaniu, nr. I, str. 998—1006.

Powtórna propozycya electionis na 10 zjedzie od Moskwy
bez daty z dopiskiem Brzostowskiego. Rpis Czart. Vol. 2113.

Respons od nas posany przez p. pisarza WXL. na powtórn
propozycy electionis 3/10 1656. Tame.

^°^) Dopisek Brzostowskiego. Tame.
1"') Komisarze do króla z Niemiey 17/10 1656. Tame.
108) Tame.
1"^) Komisarze do króla z Niemiey 17/10 1656. Tame.
^i**) Skrypt in materia electionis od nas pp. moskiewskim dany

na 14 kongresie, kiedy ju inaczej traktowa negotium pacis nie

chcieli, 20/10 1656. Rpis Czart. Vol. 2113: „Za pozwoleniem
króla i Rad wstpujemy w ten traktat pod warunkiem" — nast-
puj znane warunki elekcyi, nastpnie oddanie prowincyi zajtych,

odzyskanie Inflant i Szwecyi wspólnemi siami, zczenie wojsk,

oddanie relikwij, dzwonów, armat, aktów, winiów — wszystkiego

punktów 12. Przytem dopisek Brzostowskiego : A to wszystko przy-

sigami ma by utwierdzone. Warowalimy jednak, e principaUora,

jako o wiar w. et alia multa, jeszcze mamy im proponere.
m) Respons na punkta podane. Odpowied Moskwy na skrypt

z 20/10 1656. Tame.
112) Dopisek Brzostowskiego przy Responsie moskiewskim na

punkta podane 20/10 1656. Tame.
11^) Koncept Instrumentum ze strony posów polskich. Tame.
^i"*) Koncept Instrumentum ze strony moskiewskiej. Tame.
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^^^) Dopisek Brzostowskiego przy koncepcie Instrumentu ze

strony komisarzów polskich. Tame.
^^^) List komisarzów do króla z Niemiey 25/10 1656 i taki

list do podkanclerzego i do wdy wileskiego 25/10. Rpis Czart.
Vol. 2113.

1") „A poniewa Rpta miaa z ord pakta poprzysione, e si
adna strona bez drugiej z Moskw jedna nie ma, oznajmiono

hanowi, e cesarz stara si o pokój z Moskw, eby han nie

sprzeciwia si temu dla uspokojenia Rptej. Przez wszystkie listy

i poselstwa han nie radzi zawiera pokoju z Moskw, podejmujc
si pod susznymi warunkami Kozaków do posuszestwa przy-

wie, co i Czelebej pose haski w Lublinie potwierdzi. Wymogli-
my jednak na hanie, e pozwoli, ebymy si z Moskw zgadzali

i posa do Subhan Kazy Agi, aby si w tej sprawie z nami zno-

si w nadziei, e cesarz nam bdzie pomaga i Holendrzy i Dania

przeciw Szwedom, ale pooy 2 warunki, eby Moskwa nalece
im upominki oddawaa i eby si zobowizaa, e Kozacy doscy
ani do Krymu ani do pastw cesarza tureckiego wpada nie bd.
A jeliby kiedy wpadli, wtedy i Polacy i Tatarzy mamy by prze-

ciw Moskwie". Zdanie kanclerza kor. okoo Rptej in Octobri 1656.

Plebaski: Jan Kamierz Waza i Marya Ludwika. Dokumenta,
str. 312— 330.

^^^) Traktowaem z nim „eby z nami trzymajc lig, trzy-

mah j i z Moskw, ani rozumieli, e ukady nasze z Moskw
mog wyj na szkod zaprzysionym paktom z ord, gwoli

czemu aby zesali od siebie na komisi, aby warowa mogli, coby

na swoj stron rozumieli. Dugo by nieugity, wreszcie zezwoli

pod warunkiem, e jego wysacy wkrótce powróc z pomyln
satysfakcy ich da, które zdaj si by umiarkowane : eby
upominki zwyczajne dochodziy ich wedug obietnicy cara, eby
Kozacy doscy wsi greckich hana i tureckich nie rabowali, i jeli

orda lub my zagabniemy Moskw, jeden drugiego posikowa nie

bdzie, natomiast gdyby Moskwa na którego z nas nastpia, od-

stpowa si wzajemnie nie mamy. Dopiero po napisaniu przysza

przestroga z Wgier, e Tatarów i Kozaków Rakoczy przecign,
eby swoje w Polsce pretensye ugruntowa, co stwierdza i to, e
wczoraj by tego Agi pose z wiadomoci, e zgod uczynili z Ko-

zakami na Moskw..." Dopisek Gosiewskiego, autograf w Rpisie
Czart. VoL 386, nr. 47, k. 193. — Tu naley druga kartka cy-

frami bez daty, ale nieodcyfrowana. Tame, nr. 52, k. 205. Druga
kartka cyfrowana bez daty zdaje si przy licie Gosiewskiego

z 26/9. Autogr. Tame, nr. 49, k. 197. — Tame na k. 210.

zaczto odczytywa cyfry, ale na spodzie Brzostowski dopisa:

Przeczytaj WM., trudno i bdnie pisane, trzeba si wicej domyla,
i przepisz.

"») Rpis Czart. VoL 2113: Punkta, nalece JMPB. komi-

sarzom strony Moskwy Hana JM. s takie : ... wysane przy licie

Gosiewskiego do Brzostowskiego z obozu pod Grabnikiem. 15/10
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z dopiskiem na skrawku papieru bez daty : „po napisaniu listu tego

rozmyli si Aga i ju nie pole swego posa na komisye, zaczem
agite te punkta w licie pisane prosz".

Zdaje si, e Gosiewski wysa poprzednie doniesienie o trak-

tatach z Ag dopiero 15/10.

"0) Dodatki, nr. IV.

^2^) Kopia listu komisarzów do wojewody wil. z Niemiey 3/11

1656. Rpis Czart. Vol. 2113.
*2*) Jak susznie zauway Waddington, Le Grand filecteur,

I, 368.
^23) Akt pierwszy p. t. Traktat cum armistitio na komisyi pod

Wilnem 3/11 1656 zawarty z podpisme Alegrettiego i Lorbacha
znajduje si w Rpisie Czart, Vol. 2111, str. 15 bez wzmianki
o elekcyi.

Drugi akt p. t. Instrumentum prorogationis traktatów do sejmu
i coniunctionis przeciw Szwedom od nas Moskwie dany 3/11 1656

z piciu pieczciami i podpisami posów polskich znajduje si
w Rpisie Czart. Vol. 2113 (kopia), oraz w Rpisi e nr. I, p. 1006

(rpis w mojem posiadaniu). Dodatki, nr. V.

Trzeci akt p. t. Rewersa od Moskwy dany polskim posom
w Rpisie Czart. Vol. 2113, Dodatki, nr. VI.

W Rpisie Ossol. nr. 189 znajduj si warunki moskiew-
skie, str. 836 i punkta postanowione midzy królem a carem przez

komisarzów przy pole cesarskim, str. 841. Tosamo w Tekach
Naruszewicza, t. 149, nr. 200. Oddrukowane w Rudawskim,
rozdz. V, wTheinera Mon. Russ. p. 17, oraz w spóczesnym druku
4°

: Literae una cum protocollo Commissariorum plenipotentium

Regis Pol. super Tractatu qui Mediatoribus SCM. Ferdinandi III

Legatis Alegretti ab Alegrettis et Johanni Theodoro Lorbach cum
Moschorum Czari Commissariis plenipotentibus habitus et conclusus

est Vilnae d. 3/11 1656, interceptae a milite Suecico et e Polonico

in Latinum Idioma translatae.

124) Dodatki, nr. Vn.
^*^) Dopisek Brzostowskiego przy koncepcie Instrumentu ze

strony polskiej. W punktach z Moskw postanowionych dali po-

dobno nasi, aby car da Rptej pienidze na zapacenie wojsku
odu, czego komisarze moskiewscy nie odmawiali i owszem Odo-
jewski i Lawacz (Lawanow) sami de sua przysuy si ofiarowali.

Teki Narusz, t. 149, nr. 200. Moe bya taka wzmianka w po-

przednich ukadach.
126) Walewski, Hist. wyzw. I, 315.
1*^) List komisarzów do króla ze Sonima 13/11 1656. Rpis

Czart. Vol. 2113.
1'^) Król do komisarzów z Gdaska w styczniu 1657. Oryg.

w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 19, k. 81: yczyby sobie ustnej

relacyi, to go alteruje, e zalecon coniunctio armorum zimno po-

sowie traktuj „a co wiksza, e boni cives tej Ojczyzny, którzy

dla caoci onej i dostojestwa Naszego tak wiele tych czasów
ponieli niefortun i teraz in continuo cnoty i wiary zostaj opera.
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którymemy plenipotency Nasz znosi si z carem mosk. circa

reprimendum hostem osobliwie de coniunctione arraorum i o po-

sikach dali, od niektórych ex collegio Uprz, i Wier. W. sn ex

invidia stronie tamtej (moskiewskiej) iniuriose delati, tak e nietylko

oni na swojej laesi reputacyi (prawdopodobnie mowa o Gosiewskim)

ale i My i Rpta musimy std wielkie ponosi incommoda, e tak potrze-

bne (praepeditum) negotium i gravior et robustior miles, któregomy

z tamtej strony avide oczekiwah i juby cale confectum byo bellum —
dotychczas nie by do wojsk naszych wyprawiony". — Pociesza

si w kocu, e w tych dniach daa Moskwa posiki.

„Z Moskwy czy bdzie pomoc czyh nie? — pisa Gosiewski

do Brzostowskiego 3/10 1656, donoszc o poniesionej klsce —
bo my nostra perdimus, a oni przez szpary na to wszystko patrz.

Minor viribus Szwed, a ratuje sibi amicos, a tu swoje interesy trak-

tuj ci panowie, a o nas nie myl..." Oryg. w Rpisie Czart. Vol.

386, nr. 56, k. 215.

129) Krzysztof Pac do Brzostowskiego ze Studzienniczek

5/11 1656, oryg. w Rpisie Czart. Vol. 386, nr. 29, k. 121:

Winszuje pomylnych sukcesów „do czego nie wtpi, e prdko
przyjdzie, gdy car nie bdzie nam broni zbiee na sejmiki do

powiatów naszych i do majtnoci, o czem wielce prosz WMPana
o pewn wiadomo, ebym te i ja zbieg przed sejmem ku do-

mowi. Moe to by z lepszem cara, gdy ci sejmików nie omie-

szkaj, którzy chcc salvare WXL. trzymaj stron carsk. Lubo
i PP. Koronni niemal wszyscy idem sentiunt. Dzi wziem respons

na list mój w tej materyi pisany od p. Marszaka kor. i Ks. JP.

kanclerza WXL. (Albr. Radziwia), którzy zgadzaj si w senten-

cyach swoich circa materiam Electionis. Ale przecie takich nam
trzeba obiera posów, któryby upad ratowaH Ojczyzn, której

jeh na tym sejmie nie podwigniemy, actum de nobis. yczybym
tedy, eby WMPan chcia by posem z Wilna..."

i^*') Kopia hstu komisarzów do króla z Niemiey 5/11 1656.

Rpis Czart. Vol. 2113.
121) Kopia listu komisarzów do króla ze Sonima 13/11 1656.

Rpis Czart. Vol. 2113. Posyajc po raz wtóry kopi transakcyi

z Moskalami.
13'^) List komisarzów do króla z podpisem Krasiskiego, biskupa

Zawiszy i Brzostowskiego, z Krochowy 8/1 1657 — posyali po

raz trzeci kopi transakcyi. Literae una cum protocoUo u. s.
—

List ten z podpisem oddrukowany w Galeazzo Gualdo Priorato:
Historia di Leopoldo I, p. 8

133) Uniwersay ratione armistitii do powiatów wilkomier-

skiego, bracawskiego, upickiego, Ksistwa mudzkiego, wojewódz-

twa brzeskiego, powiatu piskiego i kowieskiego dane z Niemiey
9/11 1656. Rpis Czart. Vol. 2113: e zaczU traktowa dobre

dzieo, ale z powanych przyczyn za zezwoleniem obu stron

do sejmu przyszego odoone, a tymczasem zawieszenie broni tak

od Moskali jak i od Kozaków i wspólna wojna przeciw Szwedom.
Przejcie Moskalom pozwolone.
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Uniwersa Sapiehy hetmana WXL. w Brzeciu b. d. 1656.

Tame: pokój wieczny namówiony, tylko dla pewnych przyczyn
do sejmu odoono, tymczasem zawieszenie broni — okazyi
nie dawa.

^'^) Rudawski, ks. VII, rozdz. V.
135) AUegretti Relatio ad Imp. (in itinere) 24/11. 1656. Wa-

lewski, Hist. Wyzw. I, Dodatki XXIX.
^2*^) Instructio Imp. pro Fragstein Praga 9/9 1656. Walewski,

Tame, str. 316.

13^) Rescriptum Caesaris ad legatos 17/12 1656. Tame.
13®) Literae una cum protocollo, u. s.

139) Walewski, Hist. Wyzw. I, 297.
!*<>) Komisarze do króla ze Sonima 13/11 1656. Rpis

Czart. Vol. 2113.
1*1) Komisarze do wdy wileskiego (ze Sonima) 13/11 1656.

Tame. — Nos commissaires se plaignent fort de TAllegretti ui
les embrouillait. Les Moscovites eurent de grosses paroles avec
lui, parce qu'il voulait s'opposer a la proposition de la succession

pour le czar. Ses ambassadeurs crierent haut contr lui et dirent,

que si leur maitre y arrivait, ii ferait bien rendre a 1'empereur la

Silesie, Moravie et Bohem qui avaient ete usurpees sur la Po-
logne. Cet AUegretti doit passer aujourd'hui ici. Noyers, Wol-
bourg 7/12 1656.

1*2) Pribrams Lisola p. 276, odsyacz. Póniej jednak 18/5

wysano Fragsteina.
1*3) Je suis de votre opinion qu'il ne sera pas facile d'elire

un successeur; mais si dans nos malheurs, ii s"en fut presente un,

qui eut eu des troupes ou de Targent, la chose se fut assurement
faite. n faut que cette diet intimee pour le mois de janvier pro-

chain, nous donn la paix ou une continuation de guerre plus

reglee qu'elle n'a ete jusqu'a present et ligue avec quelqu'un.

Noyers, Wolbourg 11/11 1656. — Nous Tayions intimee (la

diet) pour janvier et maintenant elle est remise en mars. Noyers,
Wolbourg 7/12 1656.

Le Czar a un grand dessein dans la tete qui est celui de
deUvrer la Grece d'oppression. Noyers, Kalisz 20/1 1657.

1**) Kanclerz do królowej z Gdaska 23/11 1656, Mon. Pol.

ni, 514.

1*^) „...e kanclerz tak ufa swojej mdroci i przeciw zdaniu

wszystkich upornie si trzyma swego, dziwi si. Trzeba znale
sposób na t swawol, bo to nie wolno, ale niewol cierpimy

od jednego wszyscy, a jeliby jeszcze per malas artes chcia si in

sensu suo asekurowa — ale nie sdz go tak malitiosum. Ja so-

bie winszuj, e si zgadzam ze zdaniem królowej i tak wielu in-

szych, inaczej kiedybym sam zostawa przy swojej sentencyi, go-

tówem sam odstpi, confirmor jednak pluralitate, nie majc pluga-

wego upodobania sam w swojej mdroci". J. Leszczyski wojewoda
pozn. do starosty bydgoskiego z Wiednia 28/10 1656. Rpis Czart.
VoL 384, nr. 247, k. 492.
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^*^) „Które transformaut et evertunt statum". Zdanie kanc-

lerza kor. okoo Rptej w padzierniku 1656. Plebaski: Jan

Kazimierz i Marya Ludwika, dokumenta z Aktów Oniasza, str.

312—330.
147) Tego zdania by i Krasiski, gdy pisa po zawartym

traktacie do króla z Wolborza 7/12 1656 z przestrog, e lubo

uspokojenia cum iniuissimo hoste yczy, inaczej nie rozumie, aby
salva Rpca by moga, chyba iby oraz z carem Szwedzi zawarli

pokój. Ar eh i w. g. warsz. Esenciale, Vol. II, rosyjskie, nr. 27.

*^'^) Kopia hstu Koryciskiego w styczniu 1656 (bd wi-

doczny, zamiast 1657). Teki Narusz. T. 149, nr. 185.

^*^) Komisarze do króla z Niemiey 17/10 u. s.

^^^) „Posalimy wprawdzie Uprz. i Wier. Waszej deklaracy
nasz i na sukcesy pozwalajc, nie yczc tego, aby te traktaty

rwa si miay i nie rozumiejc, aby na prorogacy do czasu ja-

kiego i do pórocza pozwoli mieli moskiewscy komisarze — jed-

nak gdy sami z t prorogacy do pórocza si odzywali, ju byo
lepiej t prorogacy uczyni, ni do elekcyi samego cara przyst-

pi, poniewa na syna pozwoli nie chcieli, bo wiele z pp. Rad
Naszych uwaaj wielkie trudnoci z elekcyi cara samego. Jeliby

tedy na komisyi to pisanie Nasze zastao Uprz. i Wier. WW.,
poniewa komisarze mosk. nie pozwalaj tylko po Berezyn ust-
pi, a to a po sejmie, i wtpimy, aby przed sejmem co wicej
car ustpi chcia, lubo do niego po deklaracy komisarze posali,

wolimy, aby ta limitacya cho do siedmiu miesicy przynajmniej

stana, e lepiej t spraw za powrotem Uprz. i Wier. WW.
uwaymy. Z Kozakami na medyacy carsk pozwolimy, a wzajem
nasz medyacy midzy narodem mosk. a Tatarami obiecujem.

Król do komisarzów z Gdaska 25/11 1656. Oryg. w Rpisie
Czart. Vol. 386, nr. 57, k. 219.

^^^) Król do biskupa Zawiszy z Gdaska 12/12 1656. Oryg.

w Bibl. Czart. Vol. 386, nr. 18, k. 77.

^^^) Zapiski bojarzyna Odojewskiego w Sobr. gasiud. gram.

i dog. IV, nr. 2 i 15.
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^) Podkanclerzy do Krasiskiego, komisarza do traktatów

z Moskalami, z obozu pod Okuniewem 2/8 1656. Autograf.
') Sonsten haben die Yolker die alten Feldherren verworfen

und haben ihnen den Herm Czarnecki und Woywod Sandomirsky
Koniecpolski zuhauptern erkohren und Herr Gassewsky ist bei den
Littawschen. Es ware gut gewesen sie weren zu anfang davon
blieben. Dr o y sen 495.

') Król do Gosiewskiego b. m. w sierpniu 1656: Aby si
z wojskiem poczy pod Janowem — do Prus ruszy. Akad. Umiej.
Rpis Pusowskiego XXVn, p. 217. — Król do Gosiewskiego b. m.
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3/8 1656 : Aby z wojskiem przybywa, potrzebny, bo Sapieha za-
ma nog. Tame, p. 219.

*) J. Leszczyski do kasztelana poznaskiego b. d. 1656.
Rpis Czart. nr. 400, str. 216. — Barkmann u Droysena 495.

^) J. Leszczyski do kasztelana poznaskiego u. s.

^) Droysen, p. 496.

^) Karol Gustaw do Chmielnickiego z zamku Jazdowskiego
27/7 st kal. 1656. Archi w. J. Z. R. cz Ul, t. 6, p. 129. Król
polski pobity bdzie da pomocy Kozaków. Stara si trzeba, aby
tak szwedzkie jak i kozackie bezpieczestwo zawarowa i Polaków
do susznych warunków pokoju przywie tak, aby ich dotrzymali,

co si sta moe, jeU Szwecya z Kozakami zawrze wieczne przy-

mierze i zwizek broni. Jeli si Ch. zgadza, niech doniesie, kiedy
i gdzie penomocnicy maj si zjecha.

'') Manifest Karola Gustawa z Warszawy 28/7 1656 st. kal.

Rpis Bibl. ord. Zamojskich. Rozmaitoci historyczne od
1650—1660, str. 156.

Uniwersa Karola Gustawa z Warszawy 27/7 1656 st. kal.

do obywateh województwa rawskiego, ziemi sochaczewskiej i gosty-
skiej, aby posów swoich do zawarcia traktatów z nim na dzie
8 wrzenia wysali. A r c h i w. g. warsz. Esenciale, VoL II, Suecica,

nr. 45.

^) Relation de Lumbres, Rpis O s s o 1. nr. 2977, p. 5. De
Lumbres przyby zaraz po bitwie do Warszawy i znalaz kurfirsta

bardzo skonnym do pokoju, ale król by przeciwny i twierdzi, e po
tej klsce Polacy strac ducha i bd traktowali bez poredników, go-
towi do wszelkich ustpstw. Chcia i naprzód, ale nie majc wi-
cej jak 10.000, nie omieU si na dalsze kroki, bo kurfirst nie chcia.

^°) Droysen 449. — „Z Gdaska pisano 26/7, e Moskale w In-

flantach dwie fortece Szwedom wzili, a nasi na danie Moskwy
trzeci obiegli. Wojska francuskie Hiszpan na gow pobi we Wo-
szech i w Niderlandzie, zaczem cesarstwo tego roku ju si
Francyi obawia nie tak snadno moe, bo ni si Francya zrekol-

liguje, pogodna sposobno cesarzowi rezolwowa si wni na
Pomorze i uskromi Szwedów, nili si Francuzi potym ockn".
J. Leszczyski do kasztelana poznaskiego, u. s.

^^) Riese 179. „...Bald hess sich Carl Gustav horen, der
Churfiirst pericUtierte, er miisste ihm succurriren. Wenn ab er der
Churfiirst sagen hess, dass er bestant genug sei, so musste dies heisssen

es ware keine Tapferkeit sondern nur Kiihnheit". — „Variaque aper-

uit mihi (kurfirst) inter ipsura et Suecum diffidentiae principia;

in bellicis tamen magis effusus, praesertim in patrato prope Var-
8aviam proelio". Lisola 224.

12) Riese 195, 196.
13) Tame.
1^) ... se iam in castris Varsaviensibus aliuos hac de re cum

rege Sueciae miscuisse sermones, nec eum ahenum reperisse; non-
nullos tamen huic intentioni multum obfuisse, • uos nominare noluit,
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conjicio tamen eos fuisse, defunctura scilicet cancellarium (Carlson

I, 162) ac legatos Gallicos. Lisola 223.

^^) Król do komisarzów wysanych na traktaty z Moskw
z pod Garwolina 3/8 1656. Rpis Czart, Vol. 386, nr. 5, k. 23

oryg.: „Medyator króla francuskiego pokój proponuje, ale król chce

dotrzyma sowa danego carowi i owszem yczy sobie coniunctio-

nem armorum. Starajcie si, aby car wojska swe poczy z podskar-

bim (Gosiewskim), który na Litw i do Prus idzie — tylko aby
traktaty w dugie nie szy, boby ze Szwedem musia król zacz
traktaty.

^^) J. Leszczyski do kasztelana poznaskiego u. s.

^'') 1. Pokój bez poredników moe stan w 24 godzinach

wraz z poczeniem broni (przeciw Moskwie). 2. Jeców uwolni.
3. Wysanym komisarzom na traktaty z Moskw rozkaza ukady
przewleka. 4. Kurfirstowi da biskupstwo warm. 5. B. Radziwi-
owi w lenno Podlasie. 6. A Radziejowskiemu ziemie midzy Drwc
a Narwi. 7. Zaprowadzi inny porzdek we wojsku i Rptej. 8. Po-

zwoli królowi szwedzkiemu wysa do Kozaków pismo, które

udzieli Polsce. Wreszcie o Prusach nie wspomina. — Odpowiedziano,

e: 1. Publiczne traktaty bez porednictwa niemoliwe, prywatne
mog nastpi, jeli K. G. zaufanego ministra wyle pod pozorem
odwiedzenia jeców w Zamociu, sekretarz za Kanterstein stamtd
z rezultatem do J. K. przybdzie. 2. Jecy zostan uwolnieni po
zawarciu pokoju. 3. Punkt odrzucony. 4. Dóbr kocielnych rozda-

wa nie mona. 5. Z tego powodu i Podlasie, gdzie si znajduj
dobra królewskie i prywatne, odstpione by nie moe. 6. Radzie-

jowskiemu bardziej przystaoby prosi o amnesty, ni o dobro-

dziejstwa. 7. Milczeniem pominito. 8. Nie mona pozwoli z po-

wodu Moskwy przed zawarciem pokoju, a nawet wówczas
nieprzystoi monarsze zezwala poddanym na zwizki z po-

stronnymi.

W dowód zaufania przeczyta król powysze punkta Frag-

steinowi (rezydentowi cesarza) po polsku, jednak mu ich do rk da
nie chcia. Napisa je rezydent z pamici. Relatio Fragsteini ad
Imperatorem Lubhni 26/8 1656. Oryg. w arch. tajn. w Wiedniu.

Walewski Hist. wyz w. I, dokument XXXIV. — Vide Barckmann
z acuta 8 8 1656. Droysen, Die Schlacht bei Warschau 490.

18) Riese 188.

1^) Droysen, Die Schlacht bei Warschau, p. 452.
20) Riese. — Pufendorf. C. G. III, § 28. Król kaza mury

miejskie rujnowa, ale na proby miasta zostawi je i do funda-

mentów znosi nie kaza, a wiedzc, e kurfirst chce miasto rabowa,
da miastu salw gwardy i kapitana z 24 ludzi zostawi.

Zrabowawszy kocioy i wysadziwszy baszty z prochami w powie-

trze, wyszli 29/8 ze starej Warszawy, a za nimi w trzy dni i ów
kapitan, a miasto do 14/9 bez zaogi zostao. Szwed dziaa, marmury,
nie mogc dla maoci wody wyprowadzi, jedne na wodzie, drugie

na piaskach pod Pokowem zostawi, które mieszczanie za rozka-

zem króla, jedne napowrót szkutami zabrali, drugie na brzegu
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zakopali, aby je nieprzyjaciel nie dosta. Pobyt Szwedów w War-
szawie r. 1655 i 1656 opisany przez pisarza gminy Pruszowskiego.
Z aktów miasta starej Warszawy wyda Lisowski w Bibl.
w ars z. 1851, tom IV.

2^) Karol Gustaw do posów z Radomia 12/8 1656 dwa listy.

Szilagyi Transsylvania et Bellum Boreo-Orientale n, 145, 147.

") Dodatki, nr. Vin.

*3) Avaugour i Lumbres do hr. Brienne'a 28/9. Rpis Ossol.
nr. 2976 (Teki Lukasa), p. 45. — „Pose francuski by u króla

z medacy króla swego i asekuracy". J. Leszczyski do kasztelana

pozn. b. d. Rpis Czart. nr. 400, str. 216.

**) „JWMP. Wojewodo sandomierski ! Majc tak pewn okazy
ozwania si z moj dawn nieodmienn ku WMPanu powolnoci,
opuci jej nie chciaem, upewniajc w tem WMPana, e adne
alteracye et vicissitudines fatorum onej nie odmienia. Nie wtpic,
e mi wzajemn to odda zechcesz mioci, zalecam si na ten

czas asce WMPana. W Radomiu 17 8 1656. yczliwy brat i suga
Radziejowski".

Do tego listu doczony skrawek papieru z dopiskiem rk
Radziejowskiego, ale bez podpisu: „yczybym rozmówi si in

publicis z którym konfidentem WMPana i prosz, aby potrafi,

eby ktokolwiek, komu ufasz, by u mnie. A jako wiesz, e pue-

rilia nie traktuj, tak sobie obiecywa moesz, e i to, co mam
powiedzie, non leve momentum, czego aowa nie bdziesz". Ra-

dziejowski do Aleksandra Koniecpolskiego z Radomia 17/8 1656.

Oryg. i autogr. w Rpisie Czart. VoL 402, str. 443.
«5) Riese u. s. p. 192.
2^) Relation de Lumbres. Rpis OssoL nr. 2977, p. 5.

^') Królowa do Avaugoura i Lumbresa z Wolborza 26/11 1656.

Rpis OssoL nr. 2976, p. 57: Widz, e jestecie obecnie lepiej

poinformowani o intencyach Karola Gustawa, ni za czasu waszego
pobytu w Lublinie.

^^) Avaugour i de Lumbres do hr. Brienne z Frauenburga
28 9 1656. Teki Lukasa, Rpis OssoL nr. 2976, str. 45. Relation

de Lumbres tame, nr. 2977, p. 5.

*9) Relation de Lumbres. Rpis OssoL nr. 2977, p. 6.

^°) Lisola do cesarza Sonnenberg 27/9, p. s. 28/9 (szyfrowane)

Kordu ba, Akty do Chmielnicczyzny 1648— 57, p. 396, pisze, e
mona obieca Tatarom bis mille ducentos imperialium — prawdo-
podobnie bis milia ducentos. — Oksenstjerna wydoby od magistratu

elbldzkiego pienidze dla króla zapewnieniem, e Kozacy wkrótce
pod Krakowem stan. Lisola do cesarza 7 9 1656. Tame p. 394.

^^) Podkanclerzy do biskupa Zawiszy z Lublina 12 8 1656.

Rpis Czart. VoI. 386, nr. 24, k. 103.
3^) Król do Weihera z Lublina 8 9 1656: e nie móg do-

tychczas przej na drug stron Wisy, ale wysa 9 puków i cz
ordy z kasztelanem kijowskim, który dobrze goni pod Przemen-
tem (?) niedaleko Rawy, a szedby by i dalej za Karolem, ale orda

obciona upem nie chciaa i zdrowie nie pozwolio, bo i dotd
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chory ley. Król rusza si, kupic wojsko midzy Radomiem a Ja-

nowcem. Niech Weiher gromadzi województwa i upewni je o bliskiej

pomocy. Oryg. w Rpisie Czart. Vol. 2239, nr. 23.

Rudawski pisze: e 4 puki nadworne i 5.000 ordy.

Noyers (30/8 z acuta) mówi o 10 regimentach kawaleryi

i 6.000 ordy. W innym za licie 27/8 z acuta o 4.000 jazdy

i 6.000 ordy — z Woosz i Tatarami, pisze Twardowski w swo-

jej rymowanej kronice, p. 201.

^^) Relacya co si dzieje w Polsce (podkanclerzego) ad diem

23/8. Rpis Czart. Vol. 386, nr. 30, k. 127.

3*) Noyers (31/8 acut).
2*) Podkanclerzy do biskupa Zawiszy u. s. — Noyers, tame

(27/8 acut).
2^) Uniwersa Czarnieckiego z pod Radomia 21/8 1656- Rpis

Os sol. nr. 189, str. 832. Oddrukowany w Jenikego Stefan Czar-

niecki w dodatku 3. — Uniwersa Wirtza z Krakowa 21/8 1656.

Rpis Os sol. nr. 189, str. 831.

^0 Relacya, co si dzieje w Polsce (podkanclerzego) ad diem

23/8. Rpis Czart. Vol. 386, nr. 30, k. 127.

33) Noyers (31/8 acut).
39) Kochowski Clim. II, ks. II., p. 164. — Byo ich 1.200,

napad na nich pod Lipiem (wie w powiecie radomskim), Wierz-
bowski, Konnotata str. 103. — Tosamo pisze Rudawski, e
Czarniecki pod Lipami pooy 2.000 trupem i e Forgel po raz trzeci

dosta si do niewoli. Twardowski w rymowanej kronice str. 201

pisze, e Czar. pod Trzemesznem 3.000 rajtaryi wyci i 80 wzi
oficerów. Lipie i Strzemeszna dwie wsi przedzielone potokiem na
poudnie od Rawy. 25/8 donosi Koniecpolski kanclerzowi, e goni

nieprzyjaciela, który si cofa caymi dniami i e Czarniecki, jak

donosz, zniós regiment Izraela w tylnej stray króla szwedzkiego

w pobliu Rawy, któr Szwedzi spaUU. Noyers (31,8 acut).
Tame Noyers pisze, e Szwedów byo 2.000 konnych, e 1.000

dostao si do niewoh w Rawie, a midzy nimi Forgel, który da
sowo, e wróci do Zamocia, byle mu pozwolono jecha po on
do Krakowa. Gordon, p. 72 pisze, e Forgel dosta si do niewoU
i wkrótce potem umar. — „Szwedzi mówi, e konwój liczy 500
koni, a Polacy, e 500 zabitych a 300 w niewoli. Avaugour i de

Lumbres do hr. Brienne'a z Frauenbiu-ga 28/9 1656. Teki Lukasa,

Rpis OssoL nr. 2976, str. 45.

^°) Jemioowski 107. pisze, e ta utarczka miaa miejsce

w wiosce Strzemyl na noclegu.
*^) Król do Weihera 8/9 1656 u. s. — Czarniecki avait une

grosse fievre qui Tempecha de passer outre. Noyers (10/9 LubUn).
*2) Wda poznaski do kasztelana szremskiego z Wrocawia.

Rpis Czart. VoL 384, nr. 240, k. 184. (Prawdopodobnie Czar-

niecki leczy si w Wrocawiu).
*3) Relacya, co si dzieje w Polsce ad diem 23/8 u. s.

**) Noyers, 5/9 i 11/9 1656 z Lublina.
*^) Podkanclerzy do biskupa Zawiszy z Lublina 12/8 u. s.
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*«) Twardowski, p. 202, u. s.

*'') Kochowski, u. s., p. 165.

*^) „Czekamy na sukcesy Czarnieckiego, którego in vim
supplementi ordynowa król, aby Weiher przybywa do Piotrkowa
z drugiem wojskiem, które byo na pewn insz przeznaczone imprez,
a wda sandomierski (Koniecpolski) z trzeciem wojskiem pod Kazimie-

rzem w obozie zostawa, Subhan Kazi Ag z ord pozosta w po-

bliu majc". Relacya, co si dzieje w Polsce ad diem 23/8 u. s.

Król donosi Zamojskiemu przez starost radomskiego z Lu-

blina 16 8 jak myl swoj i prosi o sekret. Ar chi w. fam.
Zamojskich, Bibl. Ord. w Warszawie, plik 300, lit. Du, nr. 8.

^^) Podkanclerzy do komisarzów z Lublina 26/9 1656. Rpis
Czart. VoL 386, nr. 39, k. 163.

^^) Tame.
^^) Pufendorf pisze, e W. mia 1.500 ludzi idc na od-

siecz Kalisza, ale pobity przez Czarnieckiego (sic !) zgin straciwszy

wielu swoich. C. G. § 38. - Theatrum Eur. str. 983 i 989 po-

daje 1.200 ludzi. — Gordon pisze, e Wrzesczewicz mia 2.000

ludzi a Polacy 500, Szwedzi ponieli brakiem ostronoci klsk,
wielu pado, inni dostali si do niewoli wraz ze znaczn zdobycz.

^0 Padli majorowie szwedzcy Peter, Jan Otto de Wahl, Hej-

der, z puku ksicia saskiego majorowie Moritz, Fryderyk Gros,

Teich, z puku generaa Walcha rotmistrz Weinland, z puku Nach-

tigala Kasper Fruchtland, audytor poznaski. Ze strony kurfirsta

polegli : major z puku Pfuhla Andrzej Pauli, rotmistrz z puku
Dorflinga Piotr Saks, rotmistrz puku modszego hr. de Witgenstein

baron Scbwenda, rotmistrz Bretlar, pukownik penicy obowizki
genera-majora de Kanneberg, komisarz Godfryd Weiter. Ta klska
spotkaa kurfirsta i Szwedów 28/8 (sic). Rudawski.

^^) Twardowski u. s. str. 203. — Kochowski u. s.

p. 165. — Defaite de 800 chevaux suedois de Wrzesowicz pres

de Kalisz. Noyers 245.
^^) Twardowski u. s. str. 214.

5^) „Z niemniejsz syszaem konsolacy Wrzesczewicza znie-

sionego, bo rozumiem, e po tej igraszce nie tak prdko si re-

koliguje, nie mog sobie imaginowa tylko, e to nie by podjazd,

ale puk jego cay i tak trzeba udawa ad famam augendam
zawsze, jako i Szwedowie, którym przecie si musz naprzykrza
takie traktowania i e bez kwateru wojna, a ten te pono kwater ta-

tarski nie bardzo si podoba. Kahsz jednak, e si nieodebra

tak zwaszcza mae praesidium a quod maximum ani to moe by
zbytnia forteca, bodaj nie bdzie ujm reputacyi tak sia ludzi

jako tam bya, nie rozumiem inszej przyczyny, jeno e defekt ar-

maty i prochów sprawi, o któr kiedyby byo si rzewie zakrztniono
by moga i pewnieby bya, kiedyby mi p. Bóg da by zdrowie

WWPanom w tej imprezie jako mi byo naznaczono suy... J. Le-

szczyski wda poznaski do kasztelana pozna, z Wrocawia 18/9

1656. Rpis Czart. Vol. 384, nr. 233, k. 475. — Teki Narusz,
nr. 149, str. 404—405.
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5') Tame.
^') Fragstein do cesarza z Lublina 9/8 1656: Wczoraj wysano

posów do Ch. dajc pomocy. Kordu ba, Akty do Chmielnic-

czyzny 1648—57, p. 394.
58) Noyers z LubUna 10/9 1656.
^^) 29/9 by ju Gosiev/ski w penym marszu. Noyers

z Wolborza 5/10 1656.
60) Noyers z Lublina 10,9 1656.

^^) „Król wczora jeszcze jest w Inowodziu nad Pilic i tam
ku niedzieli zamieszka, bo wojsko tam kupi". Podkanclerzy do komi-

sarzów z Lublina 26/9 1656. Rpis Czart. VoL 386. nr. 39, k. 163.

62) Noyers z Lublina 10/9 pisze, e wysa 8.000, ale ju
w nastpnym licie z Wolborza 5/10 donosi, e marszaek ma wszyst-

kiego 7.000. Lubomirski przyby do Lublina 23/8 i by bardzo dobrze

przyjty przez króla (Noyers 31/8 1656). Dowiedzia si o uo-
onem przez królow maestwie Jana Zamojskiego (ur. 1628)
z modziutk dwork i ulubienic królowej Mary Kazimier
d'Arquien (ur. 1641). Maestwo to miao niebawem przyj do
skutku. Marszaek stara si z pomoc nuncyusza zerwa to ma-
estwo. Bya to w jego oczach sprawa najwikszej doniosoci
(Lubomirski do nuncyusza z Lublina 26/8 1656: Sekretarz mój Ce-

fali uwiadomi Ci o pewnym interesie najwikszej doniosoci,
Theiner, Mon. PoL DI, 504), „poniewa nietylko najblisi krewni
ale i najprzedniejsi panowie widz z niechci, e królowa pragnie

swoje panny wyda za najpierwszych panów królestwa, marszaek
nie chce, aby jego powinowaty i taki pan, jak Zamojski (który ma
700.000 liwrów dochodu i najpikniejsze w wiecie domy prze-

dziwnie umeblowane, a ofiarowa 100.000 talarów w prezencie swo-
jej pani, 12.000 dochodu na przyjemnostki i 4.000 intraty na swojem
starostwie. Królowa do pani Choissy, Rpis Czart. nr. 1971.)

eni si z cudzoziemk, przeto dla rónych wanych przyczyn
i skutków prosi marszaek, aby wpyn na królow, iby to ma-
estwo zerwaa. Moesz si troch dorozumie z tego, co niem
napisa, ale mog ci zapewni, e marszaek mówi mi o tej spra-

wie z niezwyczajn gwatownoci i z tego mona wnioskowa,
jak mu ley na sercu". Sebast. Cefah do nuncyusza z Lublina

26/8 1656. Theiner, Mon. PoL Ul, 504.
6^) Wojewoda poznaski do kasztelana szremskiego z Wroca-

wia 30/9 1656. Rpis Czart. VoL 384, nr. 240, k. 484.
6*) Wojewoda poznaski do kasztelana szremskiego u. s. —

Noyers pisze z Wolborza 14/10, e król mia 115 kompanii ka-
waleryi, 4 regimenty piechoty, 2 regimenty dragonów, ale tylko

14 armat i 2 modzierze. Niektóre województwa wielkopolskie
prosiy go, aby im pozwoli zamiast pospoUtego ruszenia posa
onierzy za siebie... co im pozwolono.

^5) To bya owa „pewna insza impreza", o której król pisa
do Weihera i do Zamojskiego, proszc o sekret.

66) Król do Gosiewskiego z doniesieniem, e w niedziel
stanie pod czyc. Akad. Umiej. Rpis Pusowskiego XXVTI, 227.
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^"^ Wedige v. Bonin zu Klaptow erbgesessen Kurf. Brand.

Rath, Kammerherr, Amtshauptman von Kohlberg, Obrister und
Oberkriegscommissarius des Herzogthums Hinterpommern und Lande
Lawenberg und Butów. — By to szlachcic z polskich naówczas
jeszcze ksistw Leraburga i Butowa.

^^) Schoneckius Electoralis Tribunus. Joach. P a s t o r i i Florus

Pol. Lib. Vn, p. 586.

^^) Kurfirstowych ohiierzy byo 200. Pufendorf F. W.
VI, § 48.

^") Noyers z Wolborza 14 10 1656. — List Jerzego Bonina,

tajnego radcy brandenburskiego, do Weimanna z Koobrzegu 19/11

1656. Urkunden u. Aktenstiicke. — Jemioowski 111.
'1) Pufendorf, C. G. IV, § 10.

'^) Twardowski str. 205.

'3) Tame w obozie pod czyc 2/10 król nada Andrzejowi
Potockiemu, obo. kor., dobra Grzd, Sieciechów i Wol Brzu-

chowick, oprónione mierci Jakóba, czenika podolskiego, ojca

Andrzeja. Oprócz tego nada temu Andrzejowi Zwiniacz ze Zwino-

grodem i wsiami Wokowce, atkowce, Babin i Tupczyn. Akta
gr. i ziem. X, nr. 4645, 4646.

''^) Noyers z Wolborza 28/10 1656: Mielimy listy z armii

18/10. — W obozie pod Bydgoszcz 18/10 nada król pukownikowi
swemu Kazim. Piasoczyskiemu wsi Mokrocin, Mierzwica, Byszczy-
wód, Smerekowa, Peredrymiki. Akta gr. i ziem. X.

Zdaje si pod Bydgoszcz król przyjmowa wraz z posem
carskim goca hospodara modawskiego. Obaj przejedali przez

Wolborz, gdzie królowa przebywaa w domu biskupim. Królowa

do pani Choissy z Wolborza (11/10). Rpis Bibl. Dzieduszyc-
kich. Teka Gobiowskiego VI, 40.

''^) Noyers zapisa jako rzecz godn uwagi, e wojsko

w jednym dniu trzy mile przebyo.
'«) Pufendorf El, 165, § 31.

") Urkunden u. Aktenstiicke Vin, 92—97.
'8) Waldeck do Weimanna 20/10 1656. Tame p. 106.

7«) Noyers z Wolborza 28/10 1656.
^'^) Tame. — Gord on p. 76. pisze, e byo 9 regimentów

kurfirsta, a 4 szwedzkie, które po sabym oporze ucieky, a Go-

siewski zabra 7 armat i wszystk amunicy.
^0 Kochowski pisze, e 3.000 na pobojowisku zostao. —

Zniesiono 6 puków szwedzkich, puki elektorskie, dwie chorgwie
szlachty pruskiej i dwie B. Radziwia i zabrano w niewol gene-

raa Israela i Kanneberga i 80 sztandarów. Rudawski, 145.

82) Tame.
83) Urkunden u. Aktenstucke VUI, 102. Pufendorf

III, § 30.

^^) Pufendorf u. s.

85) \y Prusiech schwytano Radziwia i kilku oficerów ucie-

kajcych w lasy. Królowa do pani Choissy z Wolborza 2/11 1656.

Rpis Bibl. Dzieduszyckich, Teka Gob. VI, 40.
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^^) Noyers u. s. — Kochowski (Clim. II p. 173) dodaje:

eandem sortem Engelii duo fratres Angli, Generalis Walwrotus,

Hornius, Scharfenbergus, Kochius, Brunellus Amersteinus etc. subiere;

etiam Weymarensi Duce captivitatis socio, Cannebergus ac Bannierus

Tribuni elapsi, Purdek, Heltz, Hemminger Legati legionum cum septem-

decim ordinum Praefectis interempti sunt.

^^) Waldeck do Weimanna u. s. — G o r d o n p. 77 pisze, e
Tatarzy dali 8.000 talarów okupu. — Wedug Pufendorfa pucili

go za obietnic, e w 2 miesicach 60.000 talarów zapaci.
^^) Kochowski 173. — „...i ta mi si controversya (Go-

siewskiego) nie podoba o ks. Bogusawie. Trzeba im byo powia-

da, e tego (Bogusawa) bior (nasi) ad sumendas poenas perfidiae,

bo luboby ask królewsk uzna, przecie ma t apparenti ratio

i druga, która si zda by solidior na Tatarów, e okupu od niego

wzi nie mog, bo universaliter bona jego confiscabuntur mor
solito, nie bdzie go czem wykupi. Kiedy tedy extra spem lucri

bd, tedy importunitatem opuszcz, a za kiedyby si tem nie

kontentowali, publicam salutem praefero privatae amicitiae. Znak by
to by, e go Pan Bóg tak skara chcia. Nie moe ten chudzina

erroru swego broni ani wysaniem Lubienieckiego do królowej JM.,

bo tene mia i do mnie list i do ks. arcybiskupa i do p. podskar-

biego. Przysa mi kopi pan poznaski, bo Lubienieckiego w Kasz-

kowie pi mil od Torunia zabito. Zimne to przecie listy, nie tak

kaza przeciwko Panu i Ojczynie afekt. Wiem i owa propozycya
króla szwedzkiego nie zdobi go. Czemu szlacht podlask sub

seorsivum principatum podda afektowa? Kiedyby si ten kocha
in statu, nie pozwalaby tego tak invidiosa et iniusta ambire. Poszo
na owo: ex Ero (?) similis altissima... kiedy contempta nostra

nobilitate niemal si z Panem zrówna chcia. Jeli cum similhmis

nugis posa Lubienieckiego, nie mia si z czem popisywa, ale

bdzie królowa JM. i dobrotliwa natura jej wiedziaa, jako temu
chudzinie consulere". Wojewoda poznaski do starosty bydgoskiego

z Wiednia 28/10 1656. Rpis Czart. VoL 384, nr. 247, k. 492.

^^) Jer lic z I, 186. — Dwa powiaty podlaskiej szlachty za-

garnli Twardowski u. s. str. 207.
90) Noyers z Wolborza 18/11 1656.
^'^) „Wie jest o zwycistwie Gosiewskiego, który pisa do

królowej i sam ks. Bogusaw pisa oznajmujc si winiem i pro-

szc o miosierdzie. Nie wiemy, komu si dosta, bo si Tatarzy

z naszymi o niego dysputowali". Biskup ucki do Aleks. Koniec-

polskiego z Wolborza 23 10 1656. Archiw. fam. Zamojskich,
Bibl. ord., tom XXVIII, pHk 324, ht. UX, nr. 4. — List Bog. Ra-
dziwia do Lubomirskiego 14/11 1656. Akad. Umiej. Rpis Pu-
sowskiego II, 123: e si dosta do niewoU tatarskiej chcc wra-
ca do Ojczyzny — prosi o amnesty.

92) Dodatki nr. IX.

^^) Relation de Lumbres. Rpis Os sol. nr. 2977, p. 6.

9^) Autobiografia B. Radziwia u. s. (w niedziel t. j.

12/10). Wedug Pufendorfa 12/10 (III, § 31). — Do komisa-

Wojna Brandenburska. 20
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fzów królewskich pod Wilnem pisa Rad. z Królewca, e go Go-

siewski wypuci z niewoli. L i t e r a e una cum protocollo u. s.

9s) Pufendorf III, § 31. — Waldeck do kurfirsta : Bericht

iiber das Gefecht bei Piilippowo 23/10 1656. Urkunden u. Ak-
tenstiicke Vin, 109.

„Boskie to dzieo beUorum e... ope causas i ich disponere

eventus; wina tedy przy mnie nie jest, e odbieany sustinere im-

petum nie mogem, wina w tera tylko, e zrazu nazbyt feliciter

pugnavi, z czego ansam manus tatarska i onierska niepamitne

odniósszy praedas reponendi in salvo usiuje acuisita i zapom-

niaa belli prosecutionem, która e mnie jednemu bya cordi, poka
czasu swego. Z Moskwy czy bdzie pomoc czyli nie ...cie KJM.
i nas, bo my nostra perdimus, a oni przez spary na to wszystko

patrz. Minor viribus Szwed, a ratuje sibi amicos, a tu swoje inte-

resy traktuj ci panowie, a o nas nie myl. Ja jutro da Bóg znowu
ku Prusom, ale idem quod prius posco, vel contrarium libertatem

tractandi, bo i Pana i Ojczyzn ratowa trzeba prdko, interea

pragnc, aby niechtnych cancelarii... non alterent amicum WMPPa-
nów przeciw dawnemu sudze pectus zostawam omni fortuna". —
Gosiewski do Brzostowskiego w ...want 30/10 1656. Autograf

w Bibl. Czart. Vol. 386, nr. 56, k. 215.

^*^) „JMPana podskarbiego successus powtórny, sn confidenti

jak nieostron w niefortun przemieniony, mao nam rzeczy nie

popsowa, jako przecie musiao to nie ma i w Moskwie i w nas

samych alteracy uczyni". Komisarze do wojewody wileskiego

ze Sonima 13/11 1656. Rpis Czart. Vol. 2113.

") Rudawski. — „Pisa do nas p. obony WXL., jeli ma
Birze pozwoli ksiciu kurlandzkiemu obj za pewn asekuracy.

Rozumiemy, e albo za odstpieniem od oblenia albo za ust-

pieniem ks. kurlandzkiemu otworzy si moe okazya Moskwie

do wzruszenia rozejmu albo do zwabienia ich do uderzenia na t
fortec — jako to ju na wie odstpienia pospoHtego ruszenia

mudzkiego pomkno si byo ku Birzom kilka tysicy Moskwy
i znowu wrócih. A zatem do zajcia tamtych krajów, które

zdesperowane o posikach JKM. bardzo si nakoniy do przejcia

na stron Moskwy". Komisarze do króla z Niemiey 17/9. Rpis
Czart. Vol. 2113.

„Rzeczy z Birzami ju byy hstami wojewodzie wileskiemu
zlecone, teraz tam poszed przy ordzie Gosiewski i o tamtym kraju

bdzie mia staranie". Podkanclerzy do komisarzów z LubUna
26/9 1656. Rpis Czart. Vol. 386, nr. 39, k. 163.

'^^) „Teraz w drodze 4/11 mieUmy od niego (Gosiewskiego)

z Wierzboowa hst, e 2/11 czata jego...". Komisarze do wdy wi-

leskiego 13/11 u. s.

99) Teki Narusz, nr. 149, str. 459.

"0) Tame.
101) Twardowski, str 205.
10'^) Kochowski H, 170. — Twardowski str. 207. —

Bericht wie IKM. Koniec und KaUsz erobert und wesmassen
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derKanzler Erich Oxensten 2/11 1656 gestorben, zawiera list z obozu

pod Kaliszem 21/10 — pacta deditionis Calissiensis Smóka
str. 50.

i»3) Twardowski, str. 205.

10^) o, str. 32.

105) Twardowski, str. 209.
106) Pufendorf, F. W. VI, § 48.

107) Wojewoda poznaski do ksinej brandenburskiej z Wie-

dnia 25/10 1656. Rpis Czart. Vol. 384, nr. 248, k. 494. —
Ksina brandenburska do wojewody poznaskiego. Tam e, k. 495.

^"^) Ksina do wojewody poznaskiego z Krosna 31/10 1656.

Tame, k. 514: e si bdzie staraa przestrzega neutralnoci,

któr od króla otrzymaa.
109) Twardowski, str. 210, 211.
110) Pufendorf, F. W. VI, § 48.

1") Tame.
112) Urkunden u. Aktenstiicke VII, 678.
113) De Lumbres do Mazarina i do hr. Brienne'a z Królewca

19/10 1656. Tame II, 111.
114) Wda poznaski do marszaka WK. z Kalisza 20/1 1657,

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 16, k. 29: narzeka na kanclerza, e
Ojczyzna bis consiliis agitatur. Kanclerz skrupuami swymi nie

chce ani zmusi kurfirsta, aby ustpi, ani perswazy go nakoni.
„I tak wojsko, które si czem ywi nie miao, bo mu impediebat

wpadnienie do Pomorstwa, na Werdzie musiao si bawi i nullo

generoso actu probato w wikszej czci prawie rozjecha. Da
przez to czas rekollekcyi wojskom nieprzyjacielskim, bo mu z Po-

morza nowe przyszy posiki, czego wszystkiego nie byoby byo

;

za bonis modis ujmowa kurfirsta protestatur, tylko razem ze

Szwedami zgadza". — „Interim wojsko posa na kwatery do Po-

morstwa, tedy go (Szweda) z fortec wywabimy pruskich, musi Toru
i Elblg nutare". Tene do starosty bydgoskiego z Wiednia 28/10

1656. Rpis Czart. Vol. 384, nr. 247, k. 492. — Tene do pod-

kanclerzego z Dankowa 16/2 1657. Tame, nr. 28, k. 43: „Ter-

tium malum accessit take mutato consiUo, e conclusum byo, jako

mi JMX. arcybiskup pisa, w Pomorstwo wojsko wpuci, a król

mia z czci drug wojska i pospolitem ruszeniem i armat nad

Noteci subsistere i to mutatum terribiU errore, e nas Ustek jeden

ustraszy kurfirsta saskiego... W potomne czasu tego erroru wsty-

dzi si trzeba co komu iure naley... post victoriam Gosiewskiego

nie by tanti, aby móg resistere, który lubo niepotrzebnie armisti-

tium uczyni, wolno byo JKM. rescindere acta ministri sui, bo nie

mia na to facultatem. Ta odmiana consiliorum nas zgubia, nie co

innego, dalimy czas do recollectiej, do praktyk..."

Tene do kanclerza z Dankowa 16/2 1657. Tame, nr. 29,

k. 46. Wyrzuca mu w oczy postpowanie : „Nasza fortuna nadwt-
lona, e consiha conclusa mutata zostay... Conclusum byo post

declarationem hostilitatis kurfirsta brandenburskiego wojskiem wpa
do Pomorstwa, a król z czci wojska, z piechot, armat, pospo-

20*
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litem mszeniem nad Noteci mia subsistere i to nullas ob rationes,

których si sukcesorowie nasi wstydzi bd, emy si dali jed-

nemu listkowi przez poczt jeszcze oddanemu ustraszy i tem sa-

mem przyznali provinciis Imperii, e maj jus nas laedendi, a my
nie mamy vindicandi quasi vero provinciae Imperii hoc habent, e
wolno byo samym ksitom in Imperio vindicare jeden na dru-

gim iniurias byle innocentes non laederent... Te rzeczy nas

nadwyryy i reputacy i fortun, e teraz znowu pendemus
fortunae sub ictu, kiedy si i wzmocnili nowymi werbunkami,
nowymi ligami..."

115) Pufendorf, F. W. VI, § 48.
11*') Rudawski.
11^) Pufendorf, F. W. VI, § 48.
11^) Uniwersa króla z Gdaska 17/11 1656 podaje Rudawski.
119) Dodatki, nr. X.
120) Frere de la merveilleuse princesse de Brieg dont je vous

ai envoye des lettres. Noyers z Wolborza 4/11 1656.
121) Rudawski.
122) Prymas do Aleks. Koniecpolskiego w Klukach 30/10.

Archi w. fam. Zamoj. Bibl. ord. tom XXVin, pUk 324, lit. UX,
nr. 5: 400—500 rajtarów, a 40—50 muszkieterów.

123) B e r i c h t wie IKM. Konic (Chojnice) und Kalisz erobert

und wesmassen der Kanzler Erich Oxensten 2/11 gestorben 1656,

Druk Os sol. nr. 980, zawiera hst z Tucholi 29/10, z obozu pod
KaUszem 21/10 i z Elblga 3/11 1656.

Bericht wie IKM. zu Polen die Stadt Konitz erobert 1656. —
Conitzianae deditionis puncta. — Conitzer und Calischer Accords
puncta. — Extraordinairzeitung welcher gestallt Kónig poln.

die Stadt Konitz belagert, wie dem gef. zwischen Konigsmark und
Danziger (Estr. 1656).

124) Noyers z Wolborza 5/11 opisuje zajcie Chojnic. Miasto

poddao si 29/10. Lengnich Hist. Prus Vn, 173.

126) „Od ks. JMP. kanclerza (Albrecht Radziwi) miewaem
czste listy i wczoraj mi doszed jeden, ale jest bardzo saby na
zdrowiu. JKM. prosto cignie ku Gdaskowi, dzi w 7 milach b-
dziemy od niego. Chojnice eliberowane bez krwi rozlewu. Gdaszcza-
nie wysyaj lud swój przeciwko KJM., to jest rajtary i piechot
i armaty, przytym Konigsmarka najwyszego hetmana szwedzkiego,

posiki królowi szwedzkiemu prowadzcego, pojmali Gdaszczanie,
a lud si podda..." Krzysztof Pac do Brzostowskiego referendarza

WXL. w Studziennicach 5/11 1656. Rpis Czart. Vol. 386, nr.

29, k. 121.
126) Noyers z Wolborza 5/11.
12^) Noyers z Wolborza 5/11,12/11,18/11.— Gordo n, p. 79.

128) Noyers z Wolborza 5/11 1656.
129) Gordon, p. 78.

130) Lengnich, Hist. Pr. VII, 173. — Rudawski. —
Noyers z Wolborza 18/11 1656.

131) Gordon, p. 78.
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^^*) Gordon, p. 78. — Wedug Pufendorfa umar w Mal-
borgu 23/10, coby si zgadzao z doniesieniem Gordona.

133) Noyers z Wolborza 18/11. - Kochowski pisze, e
w Elblgu umar kanclerz O. salubris cuiusue consilii auctor, am-
bigui interpres, pessimi corrector.

^^^) Nowiny z Gdaska 15/11 1656. Mosbach, Wiadomoci
do dziejów polskich, str. 347.

^^^) Liczne relacye wjazdu w wielu edycyach, powitanie syn-

dyka, odpowied kanclerza i wiersze powitalne vide Estr. 1656.
^26) Jemioowski, p. 111.

^^9 Rudawski. — Dwie beczki zota w podarunku, pisze

Gordon, p. 79.

138) Gordon 79.

139) Mosbach u. s.

1^") List posów holenderskich z Frauenburga 7/10 1656.

Archi w. g. warsz. Essenciale, duskie, m\ 2. — Król duski
do Jana Kazimierza 9 10. Tame, Vol. II, suecica, nr. 46. — Tene
do Jana Kazimierza 12 10 1656. Tame, nr. 47.

1^1) Pufendorf, C. G. III, § 60.

1*2) Biskup ucki do Aleks. Koniecpolskiego z Wolborza 29/10
1656. Archi w. fam. Zamojskich Bibl. ord. w Warszawie, tom
XXVffl, plik 324, ht. UX, nr. 9: „Przyszy Hsty od Króla. Król

szwedzki w Warmii jest, tam cicho siedzi, pokoju da. Przysa
do JKM. kanclerza Oksenstjerna, z którym przyjecha pose fran-

cuski de Lumbres. O Gosiewskim cicho".

„Bardzo si boj, by tam jakiej konfuzyi nie byo za przy-

jazdem Monsieur de Lumbres z kanclerzem szwedzkim Oksen-
stjerna, bo ju ze Gdaska takie dwoje listy byy, e mieli do
Króla JM. jecha. Speciosa ci ale ficta ofiarowa bd, aby jednak
nie skandalizowa bello lassatos, bo ci chudzita z biedy tylko

momentanea consilia upatruj. Trzeba przyj traktaty, ale ea leg,
aby zaraz z Moskw stany a interim adnego armistitium nie

czyni. Agere agenda : albo totaliter victores bdziemy, albo Moskw
do tego persuasionibus przywiedziemy, alias extremum to jest stu-

piditatis ustawajcego w potdze nieprzyjaciela wyej pokada,
ni zwyciztwo moskiewskie i z którym sic rebus stantibus

straszniejsza wojna..." J. Leszczyski do starosty bydgoskiego
z Wiednia 28 10 1656. Rpis Czart. VoL 384, nr. 247, k. 492. —
Oksenstjerna umar 2 '11 1656.

1*3) Pufendorf, F. W. VI, § 48
1**) Pufendorf, C. G. III, § 58.

^ Pufendorf, F. W. VI, § 49.

146) Wydga, str. 120.
1*^) Pufendorf, F. W. VI, § 49.
1*^) „Ks. Nowiejskiego kanonika warm., który od biskupa

warmiskiego albo raczej od kurfirsta przejeda, opowiadajc jego

inklinacy do traktatów i wyrozumiewajc inklinacy króla, odpra-
wiono z tem, e jeli kurfirst chce traktowa, aby Szwedów od-

stpi, a potem sam traktowa". Prymas do Aleks. Koniecpolskiego
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w Klukach 30/10 1656. Archi w. fam. Zamojskich Bibl ord.

w Warszawie, tom XXVIII, plik 324, ht. UX, nr. 5.

J. Leszczyski radzi uy do traktatów z kurfirstem Schlich-

tynga, sdziego wschowskiego, który donosi, e ma sposoby oder-

wania kurfirsta od Szwedów; temu Schlichtyngowi obiecywa
wyrobi amnesty u króla. J. Leszczyski do prymasa z Wiednia
4/11 1656. Rpis Czart. VoL 384, nr. 252, k. 499. — Tene do

sdziego wschowskiego z Wiednia 4/11 1656. Tame, nr. 251,

k. 498.
1^9) Noyers 25/11: Otrzymalimy listy z Gdaska 23/11 1656.

^^^) B. Radziwi do Gosiewskiego 2/12 1656: o postpie
traktatów z kurfirstem (regest). Akad. Umiej. Rpis Pusowskiego
n, 639. - B. Radziwi do kanclerza 7/12 1656 : Pragnby odcign
Dwór od ligi z cesarzem, której kanclerz, jak sysza, jest prze-

ciwny. yczy pokoju ze Szwedami. Rpis Os sol. nr. 206, k. 56.

(brak koca).
Kanclerz do Gosiewskiego 11/12 1656: e si wstrzyma od

wojny, jeli kurfirst pomocy Szwedom dawa nie bdzie. Akad.
Umiej. Rpis Pusowskiego XXVII, 168 (regest).

1^0 Król do Gosiewskiego 1/12 1656. Akad. Umiej. Rpis

Pusowskiego XXVn, 239.

152) Pu fen d orf, F. W. VI, § 49.

1^4 Pastorius, Flor. PoL VII, 589.

164) Prawdopodobnie na ich yczenie pisa Mazarini do kró-

lowej, dajc w imieniu króla i królowej francuskiej, aby ma
nakaniaa do zawarcia pokoju z Szwecy. Mazarini do królowej

22/12 1656. Rpis Ossol. (Teki Lukasa), nr. 2979, str. 59.

15^) Pufendorf, C. G. 111, § 58. — Tu naley list Jana

Kazimierza do Zamojskiego z Gdaska 25/11 z rozkazem, aby pil-

nie strzeg jeców i zabroni im korespondencyi. Ar eh i w. fam.
Zamojskich w Bibl. ord., plik 300, lit. QU, nr. 9.

156) Noyers 25/ J 1.

15^) Pufendorf u. s.

158) Pufendorf, C. G. IR, § 38.

*59) Tame: Quia cum in Galliis Rex peregrinaretur, ahua
i psi notita ejusdem fuerat et juvenihs affectus uaedam innocentes

scintiUae.

1^°) Chodzio o zwoanie sejmu. Król rozpisa w tym celu

24/10 listy do senatorów i czeka odpowiedzi. „W tak cikiem
zamieszaniu — pisa — nie traci nadziei, e Bóg, który znów woj-

skom bogosawi, i nadal bogosawi bdzie. W sprawie traktatów

pokoju, zapaty wojska i dalszej obrony podaje pod uwag, czy

zoy sejm w styczniu trzyniedzielny, z powodu, e gód i po-

wietrze na solennitates nie pozwol — kiedy i gdzie, gdy Kraków
w rku nieprzyjació, a Warszawa zapowietrzona — i coby po-

trzebnego rozumieli do instrukcyi na sejmiki". Król do N. N. z obozu

pod Chojnicami 24/10 1656. Rpis Czart. VoL 400, p. 204.

Chodzio take o pienidze. Król do nuncyusza z obozu

pod Koninem 25/10 1656: odebra breve Apost. z owiadczeniem
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afektu; da, aby królow nakoni, eby pisaa do królewskiego

generalnego namiestnika, aby pod nieask wykona rozkazy. Niech

sobie przypomni urazy, jakich dozna. Pisze o tem obszerniej mój
sekretarz Masini. Theiner, Mon. Pol. III, 507.

Król do nuncyusza z Gdaska 20/11 1656: „Napisze do ciebie

podkanclerzy o srebrach kocielnych jakie pozostay przy egzeku-

cyi breve papieskiego. Prosz o yczliwo". Tame III, 508.

Szlachta pomorska, na której danie król naznaczy sejmik

na 30/11 w Gdasku, ofiarowaa 4 pobory na 200 koni, ale na
danie króla obiecali zamiast ludzi zoy pienidze, za co król

województwo pomorskie od pospolitego ruszenia a do najbhszego
sejmu uwolni. Lengnich, Hist. Pr. VII, 175.

161) Dodatki, nr. XI.
162) Pufendorf, C. G. III, § 58.

163) Tame.
164) Pufendorf, F. W. VI, § 50 i 51. — Instruction fur

Schwerin u. Jena an den Kónig v. Schweden, Labiau 13 12; Hover-

becks Aufzeichnung iiber Macht und Interessen der auf beiden

Seiten in Betracht kommenden Machte b. d. (13/12). Urkunden
u. Aktenstiicke VIII, 139, 140.

165) Pufendorf, C. G. lE, § 59.
i*'*) Biskup warmiski naznaczony do traktowania z kurfir-

stem, ale ludzie dyskredytowali go i Gosiewskiego, zaczem perswa-

zye królowej w jej niebytnoci nie mogy nic zdziaa. Posany
przez biskupa praat powróci z Gdaska z niczem, poczem kur-

first odnowi przyja ze Szwedem i da mu pienidze. W y d g a,

str. 222.
167) Noyers 20/1 1657 z Kalisza.
168) Gordon, p. 29.
i«9) Karol Gustaw do kurfirsta 7/12 1656. Urkunden und

Aktenstiicke VIII, 138.

1^0) Gordon, p. 29.

171) Pufendorf, C. G. III, § 38.

172) Rudawski.
173) Noyers 7/12.

17*) Wydga, str. 124.
1'^) Królowa do pana d'Avaugour z Kamienia 4 1 1657:

Dzikuje za starania o bezpieczestwo podróy jej do Gdaska
i prosi, aby podzikowa królowi szwedzkiemu za grzeczno, jak
dla niej okaza w tym wypadku, z której obecnie korzysta nie

bdzie, jak to opowie Sales, którego posya, i wyuszczy powody.
Rpis Ossol. (Teki Lukasa), nr. 2976, p. 64.

17*5) Noyers 8/1 1657. — Karol Gustaw donosi kurfirstowi,

e wysa w pogo za wojskiem polskiem 750 ludzi pod dowódz-
twem Aschenberga, który niespodziewanym napadem 36 chorgwi
rozbi. Urkunden u. Aktenstiicke VIII, 144.

177) Wydga, str. 124, 125.
178) Noyers 8/1 1657. — Gordon 80, 81.
179) Wydga, str. 126.
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^^^) Nieprzyjaciel zabra 36 sztandarów, 1.300 koni, znaczn
liczb oficerów i oblicza straty Polaków na 4,000 udzi i 3.000

koni, które wraz z bagaami spony. L e n g n i c h, Hist. Pr.

Vn, 174.

181) Wydga, str. 125. — Jan Kazimierz idc pod Gdask,
dowiedzia si o zamiarze Rakoczego (król do cesarza z obozu
pod Gdaskiem 11/11 1656, Korduba, Akty do Chmielnicczyzny
1648— 57, p. 414). Widzc niebezpieczestwo najazdu, pisa do
cesarza z prob o pomoc (13/12. Tame, p. 416) i do sutana,
aby zakaza Rakoczemu wkracza do Polski. (Król do sutana
25/12 1656. Tame, p. 419).

^^2) Rudawski.
183) Wydga, str. 126.

^^*) Jemioowski 115.

^^^) Rudawski. — Noyers 8/1 1657: La reine a si bien

oper, qu'eUe emmene les vieux generaux avec elle et a mis
Tarmee sous Czarniecki ui va rentrer dans la Prusse ducale.

^^^) Karol Gustaw do kurfirsta z Chojnic 11/1 (Abends 10

Uhr). Urkunden und Aktenstucke VIII, 145. — Lengnich,
Hist. Pr. Vn, 174.

1^') Tame. — Gordon 80, 81. — Gdy król odwoa
Duglasa, Gdaszczanie w czasie jego nieobecnoci odebrali Grabiny,

zaog szwedzk (50—60 ludzi) czci wymordowali, czci do
niewoli wzili ; Now Cerkiew (Neukirch), Lichnowy (Grosshchtenau;

i inne miejsca spldrowali i wielu Szwedów zabrali i ubili. W Lich-

nowcach pado 70 Szwedów, 40 dostao si do niewoli. Wycieczka
z miasta zniszczya miasteczko Tolkmicko (Tolkmit), a gdy genera
Midleton przyby do Gdaska, znaczna cz Szkotów szwedzkich
ucieka z Tczewa do niego. Król szwedzki wysa Duglasa na czele

400 ludzi celem wymiany jeców. Byo ich 400, a midzy nimi
znajdowa si Gordon. Wymieniono 91. Gówniejsi : Oberstlieutenant

Drummond, major Tulestowne, heutenant Skott i Gordon; tene
Gordon odprowadzi jeców gdaskich z Malborga do Grabiny.

Gordon 132, 133, 134.

!«*) Gordon, p. 82.
i8«) Gordon, p. 83.

190) Gordon 84, 85.

19^) List do wojewodziny poznaskiej. Dodatki, nr. XII.

1^2) Karol Gustaw do kurfirsta z Chojnic 11/1 1657. Urkun-
den und Aktenstucke YIU, 145.

193) 22/1 by Karol Gustaw w Prusmarku. Tame Vni, 146.

"4) Pufendorf, C. G. IV, § 2.

19^) Jemioowski, str. 115.
1^^)Hetman Sapieha do Grzymutowskiego,kaszt. pozn.,z Brzecia

bez daty 1657. Jabonowski, róda dziejowe I, str. 1: nie bawic
pod Tykocinem, wojsko, cho niepatne, cign i wyprawi ku Kró-
lewcu pod dowództwem pisarza pol. lit. na dywersy Szwedom, aby
króla z Gdaska uwolni. By u niego pose mosk. i mówi, e
Chmielnickiego nie mona uj, dopóki car nie bdzie nominatem.
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197) Pufendorf, C. G. IV, § 4.

1^^) Jemioowski, str. 116.
199) Gordon 86.

200) Gordon 89.
2"i) Jemioowski, str. 117. — Rudawski pisze, e

w cigu 2 dni i jednej nocy 48 mil zrobi. — Pufendorf, C.

G. IV, § 5: Czarnecius repente itinere cum sex milibus euitum
Inter Golupum et Strasburgum per Culmensem districtum intra

uartum diem uadraginta miliaria emensus, Gedanum advolverat. —
„Czarniecki rczo, a nazbyt z podziwieniem Szwedów z 2.000

wojska z puku swego podpad pod Gdask w pó misopustów.
Bardzo mile od króla przyjty i w Gdasku jako admira jaki po-

witany". Wierzbowski, Konnotata str. 107. — Cumue eodem
tempore Zarnescius inaudita celeritate cum copiis adventasset...

Lisola do cesarza z Czstochowy 5/3 1657. Pribram, p. 241. —
Kopia listu do wojewodziny poznaskiej, Dodatki, nr. Xn.

202) Kochowski, Clim. II, lib. III, p. 204: in eum memo-
rant sensum prolocutus.

2*^^) „Teraz Szwed choby chcia nie moe traktowa, bo obli-

gatus Rakoczemu, którego we wojn intrygowawszy nie moe od-

stpi". Leszczyiiski do kanclerza kor. z Dankowa 16/2 1667. Rpis
Czart. Vol. 388, nr. 29, k. 46.

20*) Lisola 13/1, 10/2 1657. Pribram, p. 212, 237—240.—
Schwerin und Jena an den Kurfiirsten Malborg 12/2 1657. Urku-
den und Aktenstiicke Vin, 149. (Ultimatum) — Walewski,
Hist. wyzw. n, 22 — 24.

20^) Lisola, p. 212.
2«6) Pastorius, Florus PoL Vin, 594.

20') Noyers 26,2 1657. — Gleich diesen Momen des

Abends gegen 10 Uhr schicken I. K. Maj. den Herrn Bierenklauen
zu uns und lassen uns wissen, dass der Kónig in Polen mit
allen seinen Volkern, Cavallerie und Infanterie aus Danzig gegan-
gen in Willens nach Grosspolen zu gehen... Schwerin und Jena an
den Kurfiirsten Marienburg 11/2 1657. Urltunden und Akten-
stiicke Vin, 148.

2<'8) Jemioowski, str. 117.
2®9) Lauenburg (Lewino), Lbork al. Lawenbork.
210) Karol Gustaw do Rakoczego, Malborg 19/2 1657. Szi-

lagyi II, 271, e Jan Kazimierz spotka si z pukownikiem
Aschenbergiem, który sta w Lawenburgu — e Polacy strachem
przejci rozbiegli si, a król przez moczary uciek i podobno ra-

niony. Wiksza cz piechoty przesza do Szwedów.
211) Schwerin und Jena an den Kurfiirsten, Marienburg 11/2

1657. Urkunden u. Aktenstiicke Vin, 148.
212) Ci do kurfirsta 12/2, Tame 149. — Kurfiirst an den

Statthalter in den Marken Graf Johann v. Sayn-Wittgenstein. Ko-
nigsberg 15/2 1657. Tame 149, 152.

213) Tame 147, 159.
21*) Gordon, p. 88.
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21^) Gordon, p. 89.

^^^) Kubala, Wojna szwecka, str. 63.
*^'^) ...intentio gubernandi omnino in Polonia sub SRM. no-

mine, protokó ledztwa 12/12 1656. Ar chiw J. Z. R., cz HI,

tom VI, p. 196.

2^^) Kubala, Wojna szwecka, str. 85.

^^^) Nie liczc Czanika i dóbr dziedzicznych oraz starostwa

borysowskiego i nowotarskiego, starostwo soleckie przynosio
25.000 z., bielskie z Lad 50.000, kozienickie z Jeln i Bzur
20.000, wareckie 30.000, omyskie 40.000. Wszystkie jego po-

siadoci, gdy wypad z aski, Szwedzi i Brandenburczycy po bitwie

warszawskiej doszcztnie zniszczyli.

220) Tame, str. 106.
221) Li sola, p. 136.
222) Lisola, p. 121 (18/12 1655), p. 143, 144 (23/2 1656),

p. 158 (8/4 1656).
223) Walewski, Hist. wyzw. I, 235.

22*) Cesarz do Lisoh 23/4 1656. Oryg. w arch. tajnem.

Tame, p. 234.
226) W Rpisie Ossol. nr. 723, str. 17, 18 znajduj si trzy

listy Radziejowskiego, prawdopodobnie z r. 1661.

Do Szczuki proboszcza warszawskiego, e ju 10 lat bka
si po wiecie. Pisa niegdy list do Chmielnickiego i Wyhowskiego,
bo musia na danie Krystyny, pod której by wadz. „Gdym by
przy Szwedach, miaem w rku list króla wasnorczny, w którym
mi asekuruje, e nietylko com trzyma, ma mi by zwrócone, ale

i bona regalia miay by in bona hereditaria conversa... A em
wierzy sowni paskiemu, feci facienda, mam wiadki publicas per-

sonas i wizieniemem to zapiecztowa. Nie bybym w wizieniu,

kiedybym widzia ruinam Polskiej, ale em j chcia salwowa
i takichem media szuka, to mi suspectum reddit u Szwedów
i cierpiaem dla Ojczyzny.

Do króla wnosi prob z Hamburga przyznajc, e jemu wi-

nien swoje uwolnienie. „Wyrazie WKM. przez tak wielkie podczas
wizienia mego synom moim wywiadczenie dobrodziejstwa, e
jako tak wiele niechtnych ask swoj zniewoli, tak wiele do
niej zoliwych przypuci, tak i mnie uwolnionego dobrowolnem
wizieniem, który nie czujc si by godnym najmniejszej WKM.
dobroczynnoci, zdumiewa mi si przychodzi, e w dobrowolnem
WKM. sercu ju nic takiego nie zostawa, czegoby si najwy-
stpniejszy obawia móg... Oczekuj w Hamburgu dalszej WKM.
woh i rozkazania".

Do kanclerza (Pramowski od r. 1658) z Hamburga pisze,

e wyszedszy z tak dugiego i cikiego wizienia, dowiedzia si
o jego kancerstwie....

2") Radziejowski do Chmielnickiego z Radomia 17/8 1656.

Rpis Czart. nr. 402, p. 137 (oryg.).

227) Radziejowski do Koniecpolskiego z Radomia 17/8 1656.

Autogr. tame, p. 143.
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*28) Zeznanie Haxberga (sekretarza Radziejowskiego?) w Mal-

borgu 22/3 1657. Arcbiw J. Z. R. cz IH, tom VI, 117.

229) Lisola, p. 201, 206, 207, 15/9 i 27,9 1656.— Projekt

sojuszu midzy królem szwedzkim a Chmielnickim wrczony z po-

lecenia króla posom jego do hetmana zap. 30/9 1656. Ar chiw
J. Z. R. cz m, tom VI, p. 167.

'^^^) Chmielnicki do Karola Gustawa z Czehryna 4/11 i 16/11

1656. Tame, p. 178, 180.
*^^) Kopia zeznania O. Daniela w Malborgu 4/3 1657. Tame,

p. 214.
2^") Zeznanie Haxberga (sekretarza Radziejowskiego ?) w Mal-

borgu 22/3 1657. Tame 217.
233) Tame.
23*) Gordon, p. 89.

236) Tame.
236) Avaugour do Mazarina 13/12 1656. Rpis Os sol. nr.

2973, k. 65/2.
237) Theatr. Europ. Vn, 1012— 13.

238) Protokó ledztwa w Malborgu 12/12 1656 i dalszy cig
protokou 21/2 1657. Archi w J. Z. R. cz Ul, tom VI, p. 183,

196. — O. Daniel o zdradzie Radziejowskiego z Malborga 4/3 1657

i zeznania Wilibalda Haxberga o stosunkach Radziejowskiego z O.

Danielem w Malborgu 22/3 1657. Tame, p. 214, 217. — Pu-
fendorf, C. G. lU, § 42.

*3y) Rozmowy umarych Polaków w Bibliotece staro-
ytnych rzeczy polskich (wyd. Orgelbranda 1844) VI, 177.

Wydga mówi do kardynaa Radziejowskiego : Zapomniae, e król

szwedzki wszystkie ojcu twemu, wybierajcemu si na okrcie
z dostatkami, te skarby zabra, które twój ojciec macosze twojej

zdar, a ona przez testament Kazanowskiego zabraa, królewskie
nie szlacheckie srebra i pienidze.

2") Gordon 142.

IV. TRAKTAT WIEDESKI.

*) Kubala, Wojna szwecka, p. 241.

2) Memoriale Residentis Polonici (Visconti) ad Imperatorem
9/8, oryg. w arcbiw. tajn. Walewski, Hist. wyzw. I, 322. —
Memoriale D. Miaskowski Viennae 29 7. Tame, Dok. nr. XXXin. —
Memoriale D. Miaskowski 9 8. Tame, p. 323. — Propositio Dni
And. Miaskowski bez daty. Rpis Czart. Vol. 384, p. 538, nie-

czytelne, brak koca. — Memorya podany cesarzowi przez Mia-

skowskiego bez daty. Tame, k. 531. — Responsio ad hoc (na

memorya) per uosdam deputatos. („Quae nobis S. M. Caesarea...")-

Tame, k. 533. — List Miaskowskiego do cesarza („Responsum
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mihi...") Tame, k. 534. — Cesarz do króla z Wiednia 9/8 1656.

Archi w. g. warsz. Esenciale Vol. II, Suecica, nr. 38: e Pot-

tingen wróci. Jakie warunki Szwed stawia i e nieprzyjmuje me-
dyacyi.

^) Walewski, Hist. wyzw. I, 323.

*) Vice-Cancellarius Pol. Residenti Yisconti Lublin 23/8 1656.

Litterae credentiales Regis Pol. et plenipot. Regis et statuum. Lu-
blin 23/8 (majori legationi praemittmus Andream Morstin). —
Memoriale Ablegati Morsztyn. Oryginay w Arch. tajn. Walewski
I, 325. — W „Trutynie medyacyi francuskiej" (u Rudawskiego
pod r. 1658) umieszczono mylnie memorya Morsztyna jako memo-
rya Miaskowskiego. Tame napisano, e tego czasu (1656) zatwier-

dzi król czeski prawa do ksistw opolskiego i raciborskiego na
korzy królowej, chocia bya cudzoziemk, sprzecznie z zawart
z Wadysawem IV umow.

'^) „...oznajmuj, em chory, upadem na nogi, dla czego za

obozem udaem si nie móg, samem musia ku granicy gwoli
doktorom i tem snadniejszego uratowania schorzaego zdrowia
w czasie i to z wielkim haasem (moe niewczasem), gdy ten

podróny niewczas in partem niegodziwy w recydyw mi wegna,
zaczem wtpi convalescentia moja aby tak prdko powróci miaa".
Do kasztelana poznaskiego b. m. i d. Rpis Czart. nr. 400,

str. 216.

„Podagra i gorczka niepozwala mi jecha za królem. Co
u Hatzfelda JMP. Kamiski sprawi, doniesie sam JKM. a to widz
inclinatos bardzo da nam sukurs... bodaj i ks. prymas nie rezolwuje

si znowu u Dworu cesarskiego solicitare o prdk deklaracy..."

Do kanclerza kor. z Czstochowy 16/8 1656. Rpis Czart. Vol.

384, nr. 229, k. 448.

^) Punkta pewne pewnej osobie do cesarza podane. Imieniem
prymasa mia ofiarowa „conatum do coniunctiej". Tame, nr. 220,

k. 449.

') Leszczyski do stolnika halickiego 21/8 z Wiednia 1656,

do prymasa z Wrocawia 2/9 1656, do Cieciszewskiego z Wroca-
wia 3/9 i i. Dodatki, nr. Xffl.

^) „...uibus in simul vel eorum alterutri in casu absentiae

ampUssimam dedimus potestatem tractandi..." Literae credent. Re-

gis Pol. pro Legatis extr. Lubi. 29. Augusti 1656 — i Plenipoten-

tia Statuum Pol. Lubi. 29/8 1656. Oryginay w Arch. tajn. wied.

Walewski, Hist. wyzw. I, 325.

Niewiadomo, czy podpisy senatorów, które podaje Walewski,
tame I, Dokumenta nalece do pomniejszych szczegóów Ut. C,

nale do plenipotencyi z r. 1656, czy z r. 1655.

^) „Tuteczne rzeczy zdadz si bardzo pro nobis propendere,

naturalis jednak Dworu tutecznego cunctatio, a ta nas dotychczas...

addidit i casus multum morae: niesposobne i bardzo niebezpieczne

JCM. zdrowie (w Pradze), który ju z aski boej nietylko extra

periculum, ale dobrze w doskonalszem zdrowiu. Wczoramy wje-

chah, dzi po audyency posyam. Urgebimus expeditionem omni
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etiam importunitate, ale przecie tu wzgld na rzeczy moskiewskie,

z którymi omnino concludowa trzeba..." Leszczyski do kanclerza

kor. z Wiednia 19/10 1656. Rpis Czart. Vol. 384, nr. 245,

k. 490.
^^) Tene do prymasa z Wiednia 4/11 1656. Tame, nr.

252, k. 499.

^0 Plenipotentia Imperatoris pro principe Auersperg et Com.
Oettingen Yiennae 30/10 1656. Walewski, Hist. wyzw. I, 326.

^'^) Leszczyski do kanclerza z Wiednia 11/11 1656. Rpis
Czart. VoL 384, nr. 254, k. 500.

^3) Tene do kanclerza kor. z Wiednia 17/11 1656. Tame,
nr. 256, k. 505. To do prymasa 18/11. Tame, nr. 257, k. 506.

^*) Tene do królowej z Wiednia 18/11 1656. Tame, nr.

260, k. 519.

^^) Tene do podskarbiego kor. z Wiednia 25/11. Tame,
nr. 264, k. 519.

^*) Tene do prymasa z Wiednia 29/11. Tame, nr. 268,

k. 526.
^'') Prawdopodobnie 100.000 talarów. Kubala, Wojna

szwecka, str. 242. W traktacie o pienidzach nie wspomniano,
tylko przy ratyfikacyi. Lisola, p. 252.

^^) Foedus Ferdinandi III cum Joann Casimiro. Oryg. w tajn.

arch. wied. Walewski, Hist. wyzw. I, Dokument nr. XXXVI.
^^) „Lesinius palatinus Lenczicensis (by wówczas wojewod

poznaskim), legatus Regis Pol., Yiennae obtulit principi Domus
Austriacae jus succedendi post fata J. Casimiri". Litterae una cum
prothocollo commissariorum Regis Pol. 3. Novembris 1656. Oryg.

w tajn. arch. Walewski u. s. p. 329. Ale to wtpliwe, jak wi-

da z przytoczonego listu Leszczyskiego do prymasa z Wrocawia
2/9 umieszczonego w Dodatkach nr. XIII. — Pierwszy raz ofiarowa
król koron domowi austr. zaraz po kapitulacyi pod Ujciem, drugi

raz, gdy przebywa na lsku. Patrz: Wojna szwecka, str. 94 i 237.

2^) Leszczyski do podkanclerzego kor. z Wiednia 6/12 1656.

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 1, k. 3.

^^) Leszczyski do kanclerza z Wiednia 2/12 1656. Tame,
VoL 384, nr. 269, k. 528. — Tene do prymasa z Wiednia 2/12
1656. Tame, Vol. 384, nr. 270, k. 529. — „Tymczasem ten po-

ytek mie moem tej transakcyi : 1 . e Rakoczy marsz swego
wojska zatrzyma, a nam chi da tempo, da la vita (nie wiedzia wo-
jewoda, e Rakoczy ruszy ju do Polski), 2. e Szwed sam wi-

dzc, emy nie zupenie, jako on chcia, od dworu tego opusz-

czeni, powabniejszy bdzie do pokoju suszniejszego, 3. e w tych

trzech miesicach moe pokój stan, o którym ycz, aby zawa-
rowa bezpieczestwo cesarza. Nas te warunki nie obci, owszem
bezpieczniejszymi uczyni na przyszo, bo gdy pokój przyjdzie

do skutku, a potem zostanie zerwany, wszystkimi siami nam pomoc
przeciw Szwedom obiecuj. 4. poytek : jeli bdziemy musieli wojn
kontynuowa, tedy mamy nie tylko praestiti, ale te praestandi

obowizek pomocy... bdzie musia JKM. z senatem swoim uwa-
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a, co jego sprawie dogodne, a tymczasem ycz, aby pokój gene-

ralny stan i móg by traktowany tak z Moskw jako i ze Szwedami,
co rozumiem, e moliwe, a zwaszcza, kiedy nam zupenie z Prus

ustpi". Leszczyski do kanclerza kor. z Nikolsburga 4/12. Tame,
Vol. 388, nr. 5, k. 10. — Tene do J, Lubomirskiego z Wiednia
8/12 1656. Tame, nr. 3, k. 6: prosi, aby nieczekajc, aby si
go radzono, bo nie bdzie na to czasu, przesa swoje zdanie kró-

lowi „a ja tylko in sola prudentia WMP. pokadam szczcia na-

szego nadziej. Widzi Bóg, e to nie adulatorie mówi, ale e sic

sentio, bo widz i zelosum affectum suenia Ojczynie i cupidita-

tem gloriae in conservatione i dexteritatem in tractando, miem
tedy miele lubowa WMP., e non recedam a sensibus WMP.,
a jeli si na co zejd, usug swoj ofiaruj"...

22) Pisa do marszaka Lubomirskiego, do kasztelana woj-

nickiego, do Zebrzydowskiego 10/1, a do Leszczyskiego pisa

1/2 1657.
23) Wydga, str. 126.

2*) Leszczyski do prymasa z Wrocawia 8/1 1657. Rpis
Czart. Vol. 388, nr. 10, k. 18. — Cesarz otrzyma w pierwszych

dniach stycznia wiadomo o ruszeniu Rakoczego do Polski i wy-
da rozkazy palatynowi wg., aby by gotów do obrony Królestwa

wg. Cesarz do Wesseliniego 10/1 i do Hatzfelda 13/1 1657. M.

Kordu ba. Akty do Chmielnicczyzny 1648— 57, str. 432, 433.

2^) Leszczyski do X. Cieciszewskiego prowinc. litew. (który

zosta w Wiedniu) z Wrocawia 12/1 1657. Dodatki, nr. XIV.

2«) Wydga, str. 127.

27) Dodatki, nr. XV.
2^) Epistoa cuiusdam ad uendam z Monachium 2312 1656.

Rpis Czart. Vo. 384, nr. 279, k. 366 (zaznaczono w rkopisie,

e to list X. Cieciszewskiego do prymasa — ale to wtpliwe, bo
Cieciszewski siedzia w Wiedniu).

29) Królowa do (?) z Kahsza 15/1 1657: „...co si tknie ci-

arów, którym od kwarcianych chorgwi te podlegaj kraje, au-
jemy bardzo, e te ponosz niewczasy, czemu wczenie zabiegajc,

przed tygodniem pisalimy do X. arcybiskupa gnie. i do innych

PP. senatorów, aeby tu zjechah, gdy W. Wojewoda kijowski

z tem si deklarowa, e si poty z tymi ludmi std nie ruszy,

póki si nie zniesie in pubhcis z PP. senatorami". Rpis BibL
Dzieduszyckich we Lwowie, Teki Gobiowskiego VI, 40.

(Z Rpisów bibk Puawskiej L. 400.)

3") Leszczyski do J. Lubomirskiego z Kalisza 20/1 1657,

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 16, k. 29, Dodatki, nr. XVL
31) Leszczyski do Howerbeka z Kalisza 20/1 1657. Rpis

Czart. VoL 388, nr. 15, k. 27 z cedu na str. 31— i 24 1 1657.

Tame, nr. 20, k. 34. Prosi o bezpieczny przejazd, yczc, aby
kurfirst traktowa oddzielnie i obiecujc do takiego wie pokoju,

aby Szwed by zadowolony. Prosi o doniesienie, co kurfirst sdzi
o punktach, przez X. Nowiejskiego proponowanych królowej, i czego

sobie yczy dla swego poytku i bezpieczestwa, a on, Leszczyn-
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ski, byle warunki byy moliwe, we wszystkiem kurfirstowi usu-y gotów. — Leszczyski do X. Nowiejskiego z Kalisza 24/1 1657.

Tame, nr. 18, k. 32: „daem paszportu od kurfirsta. Niech

dugo nie deliberuje, bo to podejrzane".

^2) Leszczyski do Bogusawa Radziwia z Kalisza 24/1 1657.

Tame, nr. 17, k. 31: „Mówiem z królow, jest chtn i mam
nadziej, e z jej pomoc bezpieczestwo twe, honor i godnoci
bd zachowane". — Tene do starosty mudzkiego 2/2 1657.

Tame, nr. 23, k. 37: „Spodziewam si, e przebagamy króla

dla Bogusawa Radziwia".
2^) Leszczyski do Wyhowskiego z Kalisza 31/1 1657. Tame,

nr. 22, k. 36.

^^) Leszczyski do podkanclerzego kor. w Dankowie 16/2

1657 i do kanclerza 16 2 1657. Tame, nr. 28, k. 43 i nr. 29,

k. 46.

3^) Leszczyski do Hatzfelda 17/2. Tame, nr. 35, k. 53:

z doniesieniem, e Tykocin odebrany, i 20/2 1657 z doniesieniem

o powodzeniach w Prusiech, nr. 37, k. 55 i 24/2 1657 nr. 39, k.

57. — Rudawskiemu poleca „prosi Auersberga o 200 cent. pro-

chu za pienidze moje i eby go stawiono do Wrocawia. Ja obie-

cuj sowem kawalerskiem zapaci na witki, a teraz niech w tem
ich ochot uznam, e mi tak dugo poczekaj. — Prosi, eby nam
wolno byo przed ratyfikacy na mocy dawnych paktów... (nie-

czytelne) zaciga i skupowa tak we Wrocawiu jako gdzie indziej

w lsku, gdzie si bdzie mogo dosta. W obec nadziei, e ra-

tyfikacy nastpi, wyrozumie, jeliby w razie nagej potrzeby,

kiedyby jaka przypada, przed ratyfikacy nie mogli nam da tych

ludzi, których potem da maj — co moem mie stamtd za na-

dziej powstrzymania Rakoczego od wyprawy, któr na nas nago-

towa, i z czem powróci pose od Rakoczego, jako go tam przyjto
i z jakim dla nas poytkiem i drugiego posa z czem znowu i w ja-

kiej formie wysano, ebymy mogli wiedzie, czego si spodzie-

wa i jako dalsze formowa consilia — zrozumie z ksiciem, co

si mu zda nasza transakcya z Moskw, niech w tem rzetelnie

objawi swoje zdanie, abymy potem w zgodzie i w porozumieniu
tak chodzili, eby byo i nam i onym poyteczno". Leszczyski do
ks. Auersberga z KaMsza 24/1 1657. Tame, nr. 21, k. 35: In-

terea uaedam R. D. Canonico Rudawski C. V. deferendo commisi... —
Punkta do proponowania ks. Auersbergowi. Tame, nr. 19, k. 33. —
Tene do Auersberga z Czstochowy 17/2 i 24/2. Tame, nr. 33,

k. 52 i nr. 40, k. 58. — Auersberg do Leszczyskiego z Wiednia
3/2 1657. Tame, nr. 32, k. 52: „Rudawski odda hsty z 24/1 —
auj, e si tak zwoczy (ratyfikacy?); co braknie, twój zapa
wynagrodzi". — Leszczyski do nuncyusza z Czstochowy 17/2 1657.

Tame, nr. 34, k. 53 : Rudawski, kanonik warm. imieniem moim
niektóre proby przedoy. — Punkta, które Rudawski ma propo-

nowa nuncyuszowi, pisane w Czstochowie 17/2 1657. Tame,
nr. 30, k. 49 : „Jeszcze w Wiedniu widziaem trudnoci prdkiej
ratyfikacyi, bom widzia nierówne obowizki, bo z tak maymi
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posikami trudno nieprzyjaciela zwyciy albo zmusi go do za-

warcia pokoju z poytkiem dla cesarstwa, poniewa za nim stoi

potga Francyi. Ciko tedy za ma uczynno bra na siebie

ciar dalszego prowadzenia wojny... Dawszy mae posiki wcign
si sami w wiksze. Ale oni chc za pomoc nas osabi nieprzy-

jaciela. Niech powiksz posiki i do Moskwy pol, eby nas po-

godzi. Senatorowie bd w Czstochowie ratyfikowa ukad wie-

deski, a król z pewnoci potwierdzi. Papie niech nas pienidzmi
wesprze".

^^) Leszczyski do Cieciszewskiego z Dankowa 15/2 1657.

Tame, nr. 27, k. 41: „Bdzie zjazd senatorów w Czstochowie.
Staraj si, aby przysano te 4.000 piechoty, które cesarz przez

Auersberga obieca". — Tene do Cieciszewskiego z Czstochowy
17 2 1657. Tame, nr. 31, k. 51: Po onegdajszej odpowiedzi
Rudawskiego ju z alu nie chcia pisa. Posya Rudawskiemu cre-

dentiales : aby dano obiecane posiki bez odwoki, gdy stanie ra-

tyfikacya na zjedzie w Czstochowie, poniewa sam Dwór obiecuje

wicej, ni w transakcyi stoi, jak widz z twego listu i z dekla-

racyi cesarza, niech powiedz, jakim sposobem i kiedy bdzie ta

pomoc. Niech do Moskwy pol i uwiadomi nas o tem, abymy si
zgadzah. Czy czsto posyaj do Konstantynopola, bo tam pojecha
stranik wojskowy i trzebaby mu posa suplement do instrukcyi.

Co do prywatnych moich da, nie wiem, czy je powtórzy : aby mi
ludmi wy^godzono do Wielkopolski i municy. Pisze kredens do
nuncyusza Rudawskiemu; Rzym musi nas ratowa. O Rakoczym
sycha, e ju stan osobicie w Polsce. — Tene do Cieciszew-

skiego z Czstochowy 19/2 1657. Tame, nr. 36, k. 53: „Król

szwedzki nie chce pokoju bez Prus. W Wiedniu robi trudnoci.

Przez Miaskowskiego deklarowah, e nas chc bez wszelkiego inte-

resu ratowa i gorcymi Ustami wzywano nas z Pragi, a kiedym
si wymawia, e ani credentiales ani instrukcyi nie mam, powie-
dzieh, e mi i bez credensu przyjm... a oni rekoinpens pro-

ponowali ze sum królowej i z posiadoci Marszaka. Odstpili od
tego prawda, ale gdyby byli równolegle na obie strony obowizków
potrzebowali, nie brabym pewnie ad ratificandum, ale vigore ple-

nipotencyi decydowa. Tej i teraz s sentencyi, e trzeba aprobo-

wa, a to funduj na czem obiecanem. Najgorzej webrn po ko-

lana w wod, to si czowiek ochynie i trzyma si tego zechce.

Na pojutrzejszej konwokacyi, kto te rzeczy sine passione uway,
uzna, e wiksz od tamtego Dworu mieli od nas diffidentiarum

przyczyn, bo tak omnino sia ludzi rozumie, e oni chc lassare

hostem in convivio nostro, a potem salvi fieri. Teraz tam gani
propositiones moskiewskie znowu, a ks. Auersberg ze mn sam
mówi non damnando..." — Tene do X. Cieciszewskiego z Czsto-
chowy 22/2 1657. Tame, nr. 38, k. 55: „...Na mój list z 12,12,

gdziem posa kopi transakcyi, w 6 niedziel odpisano, a teraz listy

przyszy do nas senatorów i do mnie samego z dat 4, 5, 6

z Gdaska, dopiero si radzc, jeli ratyfikowa. Kanclerz prze-

ciwny ratyfikacyi, ale cay senat na tem by w Kaliszu i tu jest,
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alemy nie chcieli imieniem senatu pisa, bomy nie mieli mar-
szaka. Obieca si do Czstochowy na luty i prolonguje do 26/2.

Bez niego deklarowa jest to da scandalum senatowi temu, co

si przy nim wie. Tak tedy pisz, e ratyiikacya bdzie, choby
i marszaek zjecha nie móg. Król pewnie ratyfikowa bdzie.
Ludzie niech bd na granicy gotowi, skoro ratyfikacya przyjdzie.

To prawda, e le odbieali Krakowa precipiti consilio, ale tego

szkoda gani, jedno myle, aby to poprawi, a poprawimy, jeno
bd posiki... Da mi kurfirst paszport, ale limitowany, kiedy Szwe-
dom ufa nie kaza..."

^0 Leszczyski do Lubomirskiego z Czstochowy 14/2 1657.

Tame, nr. 26, k. 40.

28) Relacya Cefalego. Dodatki, nr. XVIL
^^) Li sola, p. 241. — Noyers z Dankowa 19/2: Królowa

jutro do Czstochowy wyjeda, gdzie zwoaa senatorów, aby
w niebytnoci króla radzi nad sposobami obrony. Król przyby
do Kalisza, bdzie tu za 5— 6 dni. — Noyers z Czstochowy
26/2, — Król przyby, pikne oracye, ale nic do rzeczy — nie ma
pienidzy. Wyprawiamy posa do Wiednia, czego sobie tam ycz.
Noyers, marzec, p. 301. — Noyers o stosunkach z cesarzem nic

nie pisze, widocznie mia wzbronione.
**') Leszczyski do Hatzfelda z Czstochowy 1/3 1657. Rpis

Czart. Vol. 388, nr. 41, k. 59.

^0 Król do N. N. z Czstochowy 22/1 1657 (data bdna):
dzikuje, e poszed pod Gdask celem przeprowadzenia bezpie-

cznie piechoty tam pozostaej i optima praeda et gloria wróci
z piechot do Wielkopolski. Bdzie pamita o tej przysudze. Jak
stoj sprawy, dowiesz si od starosty gnienieskiego. Rpis Czart,
nr. 400, p. 225.

*2) Ki-ól zwouje pospolite ruszenie województwa ruskiego na
dzie 23/3 pod Solec nad Wis, w Czstochowie 8/3 — uchway
sejmiku we Lwowie 10/3 — powtórne wici na pospolite ruszenie

województwa ruskiego z Czstochowy 11/3. — Król wzywa Lwów
do wytrwaej obrony przeciw Rakoczemu z Czstochowy 11/3 1657.

Akta gr. i ziem. X, 4659, 4660, 4662, 4663.
^^) Lisola, p. 250. — Uniwersa senatorów kor. z Czstochowy

22 2 1657. Rpis OssoL nr. 187, p. 343 i nr. 189, str. 981.
4<i) Lisola, p. 250.

*^) Kanclerz pisa, e król uwaa za mniej poyteczne za-

wieszenie broni uczynione z komendantem kurfirsta w Poznaniu,
a traktaty z deputatami Marchii kae odwoa, widzc upór kur-
firsta do oderwania si od ligi szwedzkiej i ta ostentacya skon-
noci jego do pokoju jest nie szczera, ale w jakiekolwiek si wdaje
z WPanem wzgldem sprowadzenia praesidium swego z tych fortec

media, to wszystko in prolongationem posesyi swojej a zatem elu-

sionem conatuum WMPP. czyni. Owszem da JKM., abycie swoje
imprezy do skutku przywodzili i nieprzyjacielowi wszelkimi sposo-
bami dokuczali, gdy i on nie prónuje, jako jest pewna wiadomo;
wieo 2 czy 3.000 ludzi ku Mazowszu obróci. Zoenie sejmiku

Wojna Brandenburska. 21
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województwu poznaskiemu odoy raczy do zniesienia si w tern

w Kaliszu z JMPP. senatorami, osobliwie wielkopolskimi. Zdanie WP.
strony eliberowania Poznania i Kociana comprobat JKM., tej jednak

pracy, aby teraz wojsko dopomódz mogo, rzecz trudn widzi, bo

jest teraniejszemi fatygami spracowane i omnino jakiegokolwiek

wytchnienia ku wionie potrzebuje. O stanowiskach i chlebie w tych

krajach wojsku naznaczonym, aby i wielkopolskim chorgwiom na

leach nie byo przeszkody, chciej si znie z p. kijowskim, któ-

remu na ten czas regiment wojska zlecony. Kanclerz do kasztelana

pozn, w Pyzdrach 25/2 1657. Rpis Czart. nr. 400, str. 221.

4«) Król do N. N. z Czstochowy 8/3 1657. Rpis Czart,
nr. 400, p. 226.

*^) ...se libenter cum Polonis aeuis conditionibus conventu-

rum... dummodo id cum summa silentii fide praestaretur, ne rebus

mae cedentibus ipse Suecorum indignationem et vindictam incur-

rat... Lis o la, Anfang Mai, p. 260.

48) Dodatki, nr. XVIII.

^^) „Odstpiem w Czstochowie starostwo wojewodzie ruskiemu,

abym go nie dygustowa z Panem ratione konferowania buawy
polnej marszakowi". Leszczyski do X. Cieciszewskiego z Brzozy
24/3 1657. Rpis Czart. VoL 388, nr. 50, k. 74, — Przywilej na
piotrkowskie starostwo otrzyma dopiero 10. maja 1657. Archi w.

g. Lustracya 64, p. 232.

^") Rudawski.
^1) Zarnecio in repulsae solatium starostia uaedam concessa

est, novumque generalatus officium in ipsius gratiam introductum.

Lisola, Pribram, p. 2.6. — Czarniecki qui ob praetensionem

eiusdem officii una starostia placatus (nie byo go w Czstochowie)
novo et in hoc regno ant hac inusitato officii genere Locum te-

nentis sciUcet utriusue generahs decoratur. Fragstein, Relat. ad

Imperatorem Czstochowiae 7/3 1657. Walewski, Hist. wyzw.
n, 30.

^2) 11/4 pisze si kowelskim i ratyskim starost, 11/8 wo-
dzem wojsk JKM., piotrkowskim, kowelskim, ratyskim starost.

Akta gr. i ziem. X. — W przywileju na województwo ruskie król

zwie go tarcz sw i ostateczn nadziej i wylicza jego zasugi

w czasie wojny szwedzkiej, pod Kaliszem, Inowodziem, w czasie

oblenia Krakowa, jak objwszy dowództwo nad wojskiem zama
nieprzyjaciela pod Jarosawiem, Przemylem, w Rudniku, pod
Wark, Bydgoszcz, ninem, Tuchol, Nakem, Trzemesznem, a gdy
odeszo wojsko z pod Gdaska, a król od nieprzyjaciela w Gdasku
by otoczony, Czarniecki wróciwszy do zdrowia podniós ducha
w wojsku pod swoj komend, zwiód wroga, wpad do Prus

ogniem i mieczem pustoszc i króla z Gdaska wyprowadzi, sp-
dziwszy nieprzyjaciela, który na leach odpoczywa. Z tego powodu
mianuj go Locumtenentem generaem i wojewod ruskim... W Czsto-
chowie 3/3 1657. Akta gr. i ziem. X, C. t. 405, str. 1475— 7.

^3) Lisola, p. 251.

^*) Akta gr. i ziem. X, nr. 4676.
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65) Theiner Mon. Pol. HI, 519.

^^) Johannes Casimirus Lud. Gonzagae Reginae omnia bona
sua nec non Summam Neapolitanam pro rata sua portione donat.

Czstochoviae 1657. Rpis Ossol. nr. 2347: Index do 5 tomów
Dogiela (Lib. 160, nr. 161, fol. 336).

5^) Patrz odsyacz do legacyi Morsztyna w Wiedniu 1656.

6^) Calendar of the Clarendon State papers in the Bold

Library. Richard Clament to Hyde, Rom 24,9 1656: Królowa pol-

ska zastawia 12 dyamentów ksiciu Borghese za 150.000 koron;

wartaj drugie tyle. Rpis Ossol. nr. 3013, str. 536 (Teki Lukasa).

5^) Litterae Gedanensis Consulis (Ehler) ad Reginam Pol. Po-

risciis 27/4 1657. Walewski u. s. II, 60. — Królowa do ducho-

wiestwa francuskiego w Dankowie 17/2. — Odpowied arcybi-

skupa Klaudyusza de Rebe. — Królowa do biskupa weneckiego
Tame 17/2 1657, Port o fol i o II, 144, 145, 149. — Synod ge-

neralny duchowiestwa franc. do Maryi Ludwiki z Parya 25/5

1657, e uwiadomieni o niebezpieczestwie kat. w Polsce posyaj
kondolency, ale pomocy pieninej da nie mog, bo wydali

co mieli na wojn z Hiszpani. Rpis Ossol. nr. 3001 (Teki

Lukasa).
^*') Kubala, Wojna szwecka, p. 46.

6^) Adersbach do kurfirsta z Warszawy 27/5 1655. Urkun-
den u. Aktenstiicke VI, 692. — Senatorowie na lsku na-

kaniali króla, aby da ze skarbu swego na potrzeb Rzptej. Wojna
szwecka, p. 257. — Jan Kazimierz odesa skarby swe do Gda-
ska i pragn, bdc we Lwowie, zacign w Gdasku na nie po-

yczk 1,000.000 z. (Tame 313), ale Gdaszczanie si wy-
mówili...

*^^) Lisola, p. 253. — Król otrzymawszy wiadomo o za-

wartym traktacie wileskim, wysa z Gdaska Rakowskiego do
cara z doniesieniem e Chmielnicki z Rakoczym i Szwedami sprzy-

sigli si najecha Polsk. Prosi, eby car rozerwa te Chmielnic-

kiego zamysy, zabezpieczy swobod sejmików na Litwie i przy-

najmniej po Berezyn ustpi, aby Szweda lepiej mona zwojowa.
Instrukcya J. Rakowskiemu, podkomorzemu chemiskiemu, po-

sannikowi do cara od króla, dana w Gdasku 20/1 1657. Kor-
duba, Akty do Chmielnicczyzny 1648— 57, p. 434.

^^) Walewski, na podstawie aktów w tajn. arch. wiede-
skiem. Hist. wyzw. H, 25, 26, 27, 28, 30, 31.

6^ Lisola, p. 252.

^^) Kanclerz do królowej z Gdaska 3/2 1657. Theiner,
Mon. Pol. III, 516.

^^) Tene do kasztelana poznask. z Pyzdr 25/2 1657. Rpis
Cjzart. nr. 400, str. 221.

^^) Ratificatio regia tractatus de die 1/12 1656, signata Czen-
stochoviae 7/3 1657. Item instrumentum ratificationis senatorum.
Oryginay w arch. tajn. wied. Walewski, Hist. wyzw. II, 32.

^*) Leszczyski do Cieciszewskiego z Czstochowy 1/3 1657:

post multos scrupulos consultum ratyfikowa. Drug poczt j
21*
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pol, bo e król dopiero jutro 2/3 tu u nas stanie, jeszcze go
poczekamy, aby ratyfikacya sine scrupulis bya. Rpis Czart.
Vol. 388, nr. 42, k. 59.

Tene do Auersberga z Czstochowy 5/3 1657. Tame
nr, 44, k. 69.

Tene do Hatzfelda 7/3. Tame nr. 46, k. 70. — Król do
Hatzfelda 10/3: aby cz wojska niezwocznie do Czstochowy
przybywaa. Bericht Hatzfelds an Kaiser. Walewski, Hist.

wyzw. n, 46.

^^) Regis et Senatorum instrumentum plenipotentiae pro Mia-

skowski 8/3 1657. Oryg. w arch. tajn. Walewski, Tame str.

50. — Hodie 30/3 1657 hora secunda postmeridiana facta fuit

commutatio ratificationum supra conventionem Caesareo-polonicam
de die 1,12 1656 praesentibus principe Auersberg, comite Oettin-

gen et Waldenrode et ex parte polonorum D. Miaskowski et patre

Cieciszewski. Walewski, Hist. wyzw. n, 53.

"^) Cieciszewski, Imperatori Yiennae 13/3 1657. Oryg. Wa-
lewski Tame.

71) Lis Ola, p. 252.

'2) Zauski, Epistolae I, 150.

'^) Cum arcanis mandatis ac plenipotentia (quae prioribus le-

gatis defuerat) ad offerendam Aug. domui Austriacae regni suc-

cessionem, ac de modo et numero novi quod poscunt auxilii con-

veniendum. Lisola, p. 252.

Joannis Casimiri fiduciariae pro Legato extraordinario Bog.

de Leszno, Czstochoviae 16/3. Item plenipotentia pro Legato 12/3.

Oryg. w arch. wied. Walewski, Hist. wyzw. U, 5 1

.

Kopia legaHzowana plenipotencyi, dana od króla i królowej

Bog. Leszczyskiemu, podskarbiemu, mianowanemu posowi do ce-

sarza dla zawierania traktatów i ostatniego uoenia wszelkich

spraw — w Czstocho\\ae 12/3 1657. — To samo od senatorów.

Kopia plenipotencyi króla i senatu imieniem Rzptej, dana pod-

skarbiemu do traktowania z królem czeskim i wgierskim i Ust

do Leopolda z kondolency mierci cesarza b. d. 1657. Arch.
g. warsz. Esenciale Vol. 1, Cesarskie nr. 7, 8, 13, 14.

Gdy król postanowi wysa Pramowskiego do Rakoczego,
wówczas królowa w Gogówku rozmawiajc z prymasem i woje-

wod poznaskim podniosa myl, eby syn Rakoczego, obrany
sukcesorem, lub inny, poj siostrzenic jej w maestwo i owiad-
czya gotowo zostawi w Polsce swoje dostatki. Potem cesarz

chcc przeszkodzi posowi francuskiemu w zawarciu pokoju ze

Szwedami, o co w LubUnie chodzio, namyh si obieca posiki.

Posano wic do Wiednia wojewod poznaskiego i Wielopolskiego

kasztelana wojnickiego z tym warunkiem, aby midzy warunkami
traktatu znowu sukcesy ofiarowali. Nic z tego nie byo, bo ce-

sarz widocznie zamierza zwóczy, aby porozumiawszy si ze

Szwedami, wkroczy do Polski i wojowa. Wyjechawszy król

z Gdaska, zoy konwokacy do Czstochowy dla ratowania Rzptej,

gdzie postanowiono posa znów do cesarza z dokadniejszem ofia-
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rowaniem sukcesyi na niektórego z Rakuskich, byle da posiki,

i napisano pewn kart imieniem senatu, na której si król pod-

pisa i królowa i wyprawiono Leszczyskiego, podskarbiego kor.,

któremu Morsztyna za referendarza dodano. Ci zawarli traktat

wzgldem posików, ale powróciwszy, powiadali, e cesarz adnym
sposobem nie chcia sucha ani si spuszcza na obietnice korony

i dlatego ani na talara ustpi nie chcia. Rpis Czart. nr. 425,

p. 9. Wypadki od 1655, napisane po sejmie r. 1662.

O odebranie aktu ofiarowania sukcesyi w Polsce stara si —
pisze Walewski — Jerzy Lubomirski w czasie rokoszu, lecz dopiero

Janowi III z wdzicznoci za zawarcie witego przymierza dla

wyzwolenia Wiednia odda gabinet wiedeski ten rewers. Dlatego

nie znajduje si w arch. cesarskiem i zapewne zoono go w ar-

chiwum fam. Jana HI, albo w archiwum kor.

'*) De Lumbres, Walewski, Tame 5 1 , bez podania daty listu.

'5) La Reine fut la premier a penser a faire elire Tarchiduc

Charles pour successeur, dans Tesperance, qu'il epouserait une des

filles de sa soeur. Elle hit la principale cause de la resolution que

Ton prit dans un senatusconsulte d'envoyer a Yienne Bog. Le-

szczyski avec pouYoir d'offrir a Tempereur la succession pour son

frere. Elle servit beaucoup a lui faire avoir en depot Cracovie,

Posnanie, Thorn et quelques autres des principales places d'ici et

la reine avoue elle-meme que si elle n'avait pas reconnu le

dessein, qu'avait Tempereur de la tromper et touchant le mariage

de sa niec et touchant Tenyoi de Tarchiduc Charles ici, elle se

serait employee a faire demeurer dans le pays les troupes qu'il

y avait, et a leur faire retenir les places dont ils etaient les maitres,

et que Ton se serait servi de cela pour assurer dans une diet

generale la succession de la couronne au frere de Tempereur. Outre

Tayantage qu'elle trouvait dans le mariage de sa niec, qui lui

faisait beaucoup souhaiter que la chose reussit, etait la pensee

d'etabhr ici Tautorite du roi mieux qu'elle ne Test et de retrancher

la licence et le desordre de ce gouvernement. Caillet p. 312. Ple-

baski, Jan Kazimierz i Marya Ludwika, str. 95,

Królowa pisaa do kurfirsta, który si o tem w kilka mie-

sicy póniej dowiedzia : La succession du Royaume, comme tout

le monde Ta seu, a este offerte plusieurs fois a la maison d'Au-

triche et aux Moscovites dans les miserables conjonctures, ou ii

s'est trouY; mais par une speciale providence de Dieu elle n'a

jamais este defleree a personne... Le grand Tresorier estant expedie

pour le presser (Dwór wiedeski) dans une tres grand misere,

oii Tentree du Rakozi dans la Pologne pongeoit le Royaume et

le renouvellement d'alliance entre M. TElecteur et le Roy de Suede

:

le Roy (Jan Kazimierz) pour ne rien oublier pour le bien pubhque,
ordonna a la Reyne de signer dans un pouvoir particuier qu'il

donna a son ambassadeur, de promettre son entremise aupres des

Estats-generaux, pour procurer Telection d'un successeur au Ro-

yaume en la personne d'un prince d'Autriche en cas qu'il donnat
un prompt secours, qui restablist le pays et donnat la paix a la
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Pologne. II y a grand difference, d'asseurer la couronne ou per-

mettre sou suffrage pour Tobtenir... Królowa do kurfirsta 2/1 1658.

Urkunden u. Aktenstiicke YIU, 275,
'''*) Królowa niecierpliwa, e cesarz na jej list nie odpisuje,

zapytaa o przyczyn zwoki Hatzfelda, który win na polskiego

posa zoy, zarzucajc mu, e o okazaoci zbytecznie myli i do

Wiednia nie wjeda. Hatzfeld ad Reginam Poloniae 7/4 1657.

Walewski, tame, p. 52.

Leszczyski do X. Cieciszewskiego z Brzozy na rezydencyi

u X. arcybiskupa 24/3 1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 50,

k. 74 : „Macie nowego posa, co z niego bdzie Dwór kontent, bo
dissidentias usuniemy, coby od p. Marszaka niesuszne byy. Uznaj
to sami. Rezydent do Wiednia jeszcze nie deklarowany; widz, e
kto X. Rudawskiemu przystawi stoka. Niech Auersberg pamita,
e manus manum lavabit, bo moje dzieo e mu indygenat posy-

aj. Strony ks. Bogusawa i Gosiewskiego królowa listy te otwo-

rzya, nie wiem jako przyjmie o Bogusawie, suszna rzeczy bra
in considerationem, ale te przecie powtpiewam o drugim. Tusz,
e nullo fundamento ten Wgrzyn dyskurowa, atoli na wszystko
bdzie si miao oko".

") Leszczyski do Hatzfelda i Cieciszewskiego z Czstochowy
1/3 1657, Rpis Czart. Vol. 388, nr. 42, k. 59 i nr. 41, k. 59. —
Tene do Hatzfelda i Auersberga z Czstochowy 27/3 1657. Tam e

N. 54, k. 82 i nr. 51, k. 17 : Prosimy o posiki, bo Rakoczy w Tar-

nowie, Szwed w Toruniu. — Tene do Cieciszewskiego 31/3. Do-

datki Nr. Xix.
'^^) Walewski, Hist. wyzw. II, 52.

''^) Zdradzili : Stanisawski, Orzechowski, Lubieniecki.

^°) Lisola pisze, e Czarniecki przyby do króla z doniesie-

niem, e si w wojsku z powodu austryackiej opieszaoci na bunt

zanosi, e wojsko, któremu nieprzyjaciel obietnice robi, nie ufa

królowi, a on, Czarniecki, pragnie si dowiedzie od samego króla,

jak si ma rzecz z austryackiem przymierzem. I Lubomirski pisa
do kanclerza, aby mu szczerze powiedziano, czego si od Austryi

spodziewa mona, e wojsko rozpacza i ma przekonanie e si
Austryacy z niego naigrawaj. Doradza pokój ze Szwecy, jeeli

pomoc austryacka nie nastpi. (Lisola, Relatio ad Regem Leopol-

dum Dankoviae 29/5 1657. Walewski, u. s. II, 16). Zdaje si,

e to by manewr, aby Austry do pospiechu nakoni. Czarniecki

by wezwany do króla na konferency z Hatzfeldem 9/5.

8^ Leszczyski do pisarza WXL. 20/4 1657. Dodatki Nr. XX.
^^) Joh. Casimir an Hatzfeld, Dankowa 29/5. Walewski,

u. s. p. 75.

^2) Król do nuncyusza z Dankowa 10/5. The i ner. Mon.
poL m, 519.

8*) No y ars, 2/4 1657, p. 311, Leopolds Befehl an Hatzfeld

8/4 w sprawie honorów, z którymi feldmarszaek mia królow
przyjmowa. Walewski, u. s. p. 58.

8^ Noyers, Opole 16/4, p. 320.
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^^) Jan Kazimierz do króla francuskiego z Gdaska 9/2 1657:

e nie moe zawrze pokoju, dopóki Szwedzi nie oddadz wszyst-

kiego, co zajli. Ar eh. g. warsz. Essenciale Vol. II, francuskie nr. 1.

Król do Mazarina z Gdaska 9/2 1657: Dzikuje za starania

o pokój i e posom francuskim serio demandatum est, ut pacem
inter Nos et Suecos omni cura procurent, ale Szwed pragnie pod
pozorem traktatów osabi nasze stosunki zewntrzne. Rpis Ossol.
nr. 2976, p. 61 (Teki Lukasa). — Koryciski do Mazarina z Gda-
ska 9/2 1657: pragnie si przysuy, ale trudno znale rodki
zawarcia pokoju z Szwecy. Tame, p. 67. — Królowa do Ma-
zarina 16/2 1657, e czekaa niecierpliwie na przybycie Akakii.

Wszystko zaley od sukcesu ukadów, które mamy rozpocz ze

Szwedami, ale oni bd zwóczyli. Tame, p. 68. — Królowa do

Mazarina z Dankowa 17/2 1657: e chciaa jecha do Gdaska,
ale wrócia, na wie o wtargniciu Rakoczego na danie króla

szwedzkiego, co jest dowodem, e Szwed nie myli o pokoju.

Tame, p. 65.

Mazarini do króla 2/3 1657 (odpowied na list z 9/2), za-

pewnia o staraniach o pokój. Tame, p. 69. — Mazarini do

kanclerza 2/3 1657 : pragnie, aby miano wicej wzgldu na stan

obecny, ni na zasady i odlege przyczyny. Tame, p. 70. —
Avaugour do Mazarina z Malborga 2/3 1657: e Karol Gustaw nie

odpowiada na deklaracy polsk w Gdasku i czeka na wiadomoci
z Królewca. Avaugour proponowa mu, e moe za porednictwem
Francyi sprzeda Prusy, bo pienidzy potrzebuje, a mona znaczne

dochody wycign z portów, pacyfikujc t prowincy. Pose
mosk. przyby do Królewca i da, aby kurfirst porzuci Szwedów,
i grozi, e car wyle do Prus 30.000 ludzi. Kurfirstowa w strachu.

Urkunden u. Aktenstiicke, II, 125. — Król do Mazarina

z Gdaska 10/3 1657 przypomina, e posom franc. serio deman-
datum est, ut omni cura pacem inter Regnum Pol. et Suec. pro-

curent. Archi w. g. warsz. Esenciale duskie, nr. 61.

^0 Deklaracya Karola Gustawa i kurfirsta 14/3 1657. Rpis
Ossol. nr. 2976, str. 71. (Teki Lukasa). — Akakia, sekretarz po-

selstwa franc, twierdzi, e Karol Gustaw gotów odda wszystko,

co zaj w Polsce i w Prusiech, ale da satysfakcyi innej, która

moe by pienin, trzeba tylko oznaczy miejsce i czas kon-

gresu. Libellus memorialis per Akakia. Tame, str. 60— 64.

^^) Wojewoda poznaski do podkanclerzego 4/4 1657. Rpis
Czart. VoL 388, nr. 88, k. 93: „Widziaem si z de Lumbres
w Wieluniu. Obiecuje nam pokój, bylemy sprzymierzeców na-

szych, jak Moskw i cesarza w to czy nie chcieli".

^^) De Lumbres do Mazarina, Krzepice 20/4 1657, Rpis
OssoL nr. 2976, p. 72. Tene do Brienne'a z Krzepic 20/4.

Tame p. 76: Nie ma dotd odpowiedzi na deklaracy, bo mao
senatorów przy królu i chc si porozumie ze sprzymierzecami,

bo Szwedzi tego samego daj dla swoich. Hatzfeld powoli si
zblia. Cesarz pragnie wybada królow, ale pose mao ma
nadziei korzyci Francyi, gdyby si wojna w Polsce przecigna.
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Królowa zapewnia, e traktat z Austry jest zwyk lig, bez
zobowizania w sprawie sukcesyi, e posowie polscy, chcc usun
wszelkie podejrzenia, nie byli z pozdrowieniem u arcyksicia Ka-
rola, cho ich o to proszono. Zakazano im mówi o sukcesyi, aby
nie obrazi cara; i jeeli do pokoju nie przyjdzie, Lumbres sdzi,
e wszyscy bd za carem, za którym caa Litwa stoi.

De Lumbres do Mazarina i do Brienne'a z Krzepic 30/4

1657, Tame str. 80 i 82 : Stara si obudzi podejrzenia przeciw
Austryi. Radz tu, aby wysa rozkaz ambasadorom, eby zerwali

negocyacye, jeeli w przecigu trzech dni Austrya nie wyle woj-

ska. Czekaj na prymasa i na wojewod poznaskiego.
^") Królowa do Bog. Leszczyskiego 24/4 1657. Tame,

str. 78. (Copie de Lione) (Teki Lukasa).
^^) B. Leszczyski crut rendre un bon office que de donner

cette lettre de la Reyne au prince Auersberg, et deux mois apres

M. de Lumbres en donna a Cracovie la copie a la Reyne, parole

pour parole que le Card. Mazarin luy avoit envoyee. Królowa do
kurfirsta 2/1 1658. Urkunden u. Aktenstucke Vni, str. 276.

^2) De Noyers 15/5, Krzepice, p. 326.

^^) Walewski, Hist. wyzw. II, 60.

^^) De Lumbres do Mazarina i do Brienne'a z Krzepic 8/5.

Rpis Ossol. N. 2976, p. 83, 85 (Teki Lukasa). - Pose mo-
skiewski odjecha 10/5 z nadziej sejmu. (Relacya de Lumbres u. s.)

Lisola ma tu przyby. — Tene do Mazarina z Krzepic 15/5 1657

Tame str. 89.

^^) Lumbres pisze, e on radzi królowej, aby wyjechaa do

lska. Relation de Lumbres, Rpis OssoL 2977, p. 13.

^6) Lumbres pisze, e królowa daa odpowiedzi na dekla-

racy. Tame.
97) Lisola z Dankowa 16 i 18 maja 1657, p. 264—270.

Tutaj nale hsty de Lumbresa do Mazarina i do Brienne'a z Krze-

pic 8/5. Rpis Ossol. nr. 2976, p. 83, 85. — De Lumbres do

Mazarina z Krzepic 15/5. Tame p. 89. — De Lumbres do Maza-
rina i do Brienne'a z Krzepic 23/5, p. 91, 95, przy czem de Lum-
bres proponuje, aby za pienidze francuskie utworzy stronnictwo

antiaustryackie. Na czele stronnictwa austryackiego stoi mona
rodzina Leszczyskich. — Królowa do Mazarina z Dankowa 30/5

1657. Rpis Ossol. nr. 2976 (Teki Lukasa), p. 97, z protekcy
dla pana de la Salle i z dodatkiem, e Francy uwaa zawsze za

swoj ojczyzn „bien que j'en aie ete abandonnee en ce temps ci".

De Lumbres do Mazarina do Brienne'a z Krzepic 4/6 1657. Tame
p. 98, 99 : Czekaj na posiki cesarskie. W Wiedniu powiedziano

posowi, który si skary na lenistwo, e jeeli Polska niezado-

lona, to cesarz ma inny, korzystniejszy pokój ze Szwecy, która

mu ofiarowuje carte blanche. Prowadz tajne ukady z Wiedniem
w sprawie sukcesyi. Królowa udaje, e nic o tem nie wie. Co do

zapacenia króla szweckiego za odstpienie Prus, to ju d'Avau-

goiu- proponowa Karolowi Gustawowi, który pienidzy potrzebo-

wa, sprzeda Prus. Francya mogaby — pisa pose — wiele pie-
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nidzy wycign z portów, pacyfikujc t prowincy z Polsk.
Avaugour do Mazarina z Malborga 2/3 1657. Urkunden u.

Aktenstiicke II, 125. — Lumbres do Mazarina i do Brienne'a

z Krzepic 12/6 1657. Rpis Ossol. nr. 2976, p. 102, 104: Liga

z Austry zawarta 27/5.

»8) Lisola 276.

^^) Plenipotentia Regis ad tractandum cum Polonis 22/4 1657.

Dogiel, Cod. Dipl. I. — Walewski, Hist. wyzwolenia, II, 58.

^°®) Leszczyski do ks. Cieciszewskiego z Brzozy 24/3 1657.

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 50, k. 74.

^°0 „Naley — mówi — jak najprdzej zmieni dawniejszy

traktat, który jest unbrauchbar, poniewa co godzina grozi wiksze
niebezpieczestwo z powodu naszej w Wiedniu niezgody". Wa-
lewski, u. s. II, 53.

^*'*) „Przyznam si, em si nazbyt skandalizowa... e tak

illusorie mieli traktowa i takie dubietates i skrupuy o te 4000
odemnie namówionych wznawia... Lepiej byo nie wydawa trans-

akcyi ani Miaskowskiego znowu asekurowa, et quod maius albo

le zrozumia, ofiarowa si trzy miesice ludziom tym, co do nas

pójd, anticipative zapaci..." Wda poznaski do podskarbiego z Ka-
lisza 26/4 1657. Rpis Czart. VoL 388, nr. 72, k. 116. - Tene
do stolnika sand. 27/4. Tame nr. 93, k. 117. — Tene do sta-

rosty bydgoskiego z Kalisza 29/4 1657. Tame nr. 75, k. 129:

Cunctatio wiedeska penitus mi suspecta, bo jeeli auxilia od nich

bd bodaj nie po czasie... a to przecie yczybym wiedzie, co

za spes czyni pose franc, bo przez Francy pokój cum commodi-
tate nostra by nie moe w krótkim czasie... bo to bdzie dla

mnie miraculum kiedy si dom austryacki prdko rezolwuje nas

succurowa, zatem i Moskwa succurret.
^°^) Podskarbi do wojewody poznaskiego z Wiednia 18/4

1157. Rpis Czart. VoL 388, nr. 71, k. 115. — Morsztyn do (?)

z Wiednia 25/4 1657. Noyers, p. 321. — „Z powodu choroby arcy-

ksicia rada si odby moga dopiero 25/4 i jeszcze nieskoczona.
Pisano z Wiednia 2/5, e pocza bya yaciUare dana deklaracya

podskarbiemu, a to dla tego, e si Wgrowie chcieli protestowa
contra ista auxilia, obawiajc si wojny u siebie, za teraz 5/5

pisano, e Wgrowie nietylko ustpili swojej protestacyi, ale sami
chc Rakoczego ukoczy i Humanaj mody mia posa do Porty,

aby mu to pastwo dano". Wda poznaski do podkanclerzego

z Wrocawia 10/5 1657. Rpis Czart. Vol. 338, nr. 82, k. 138.

104) Wda poznaski do podkanclerzego z Wrocawia 8/5 1657.

Rpis Czart, VoL 388, nr, 81, k. 134: „Obawiam si, eby ta

Wieliczka nam rzeczy nie pomieszaa. Posyam Ust marszaka...".
^^^) Podskarbi do króla z Wiednia 4/5 1657. Oryg. w Bibl.

Czart. nr. 402, str. 183— 136, a dalszy cig tego listu i koniec

na str. 163— 166. Przytem rachunki, co wojsko kosztuje króla w-
gierskiego, które posya pose do Polski b. m. i d. Oryg. tame.

106) Oryg. w tajn. arch. wied. (5/5) Walewski, Hist.

wyzw. n, 58.



330 ODSYACZE

^°'') Morsztyn do króla z Wiednia 6/5 1657. Oryg. w Rpisie
Czart. nr. 402, p. 171. — Podskarbi do króla 6/5 1657. Oryg.

tam e, p. 167.

10*) Podskarbi do króla 9/5 1657. Oryg. tame p. 147 — 150,

dalszy cig i koniec na str. 175.

^°^) „Kiedyby nie ta suma, jubym ja ten kontrakt zawar
dzi, jutro. Wol te kilka dni wytrwa i spróbowa, jeli niepodobna
rzecz im to wybi z gowy. Ale e to sprawa WKM. samego, nie

mog w niej jeno delicate chodzi". Podskarbi do króla 12/5 1657,

Oryg. w Rpisie Czart, nr. 402, str. 193, postscriptum do tego

listu na str. 191 i karteczka do tego listu str. 187.

^^°) List posa do arcyksicia Leopolda. Tame.
^^0 Leopold do królowej z Wiednia 9/6 1657, Rpis OssoL

N. 3006, p. 7 (teki Lukasa, ex originali):

Tametsi foedere inter me et Ser, Avunculum meum Regem
Pol. nuper concluso inter alia conventum sit, quod jura omnia hy-

pothecaria eidem in Regno Neapolitano competentia mihi in subsi-

dium stipulatae summae obligata esse debeant, pro eo tamen
singularis benevolentiae affectu, quem S. V, merito conservo, decla-

rare volui prout iisce declaro, quod id S, V. uoad summam 10,000

coronatorum annuorum sibi ex illa summa affectorum nulli praeiu-

dicio esse debeat, de quo eidem per has significare volui.

112) Podskarbi do króla 12/5 1657 u, s,

^1^) Dogiel Cod. Dipl, L: Traktat przymierza pro restauranda

pace. Artyku szczegóowy w sprawie Krakowa i Poznania.

Konwencya w sprawie asekuracyi sum na wypraw. Konwencya
co do tytuu „potentissimus" 27/5 1657. — Przymierze midzy królem
a cesarzem 1657. Rpis OssoL nr. 228, k. 1, oraz w Rpisie bibL

Zamojskich p. t. Rozmaitoci hist. od 1650— 1660.
11*) Ar chi w. g. War. Esenciale Vol. L cesarskie N. 10: Kopia

legalizowana obhgacyi danej przez podskarbiego w imieniu króla

i Rpltej królowi Wgier i Czech wzgldem elekcyi króla polskiego

z domu austryackiego po mierci Jana Kazimierza. — Mazarini do
Lumbresa, La Fere 29/6 1657. Rpis Os sol. nr, 2976, p. 113:

Królowa kamie, bo wiem, e sukcesya austryacka istnieje; mam
na to dowody. — Przyrzeczenie posa polskiego w Wiedniu 27/5

1657: Ego Boguslaus Comes de Leno Supr, Regni Thesaurarius . ,

.

et pro nunc ad Ser, Hung. et Boh. Regem Extraordinarius et Ple-

nipotentiarius legatus, spondeo ac promitto nomine Ser. ac Potent.

Regis Poloniae et 111. DD. Senatorum praedictorum (Andreas Com.
de Leno Archiep. Gnes,; Andreas Trzebicki Yicecancellarius; Joh.

Com, de Leno Palat. Posn, ; Stephanus Czarniecki Russiae Palat,

;

Georgius Lubomirski Marschalcus supr,) Ser. Regem praedictosque

senatores quidquid opis, auctoritatis et virium in Regno habituri

snt, illud se impensuros, ut aliquis ex domo Austriaca liberis suffra-

giis post sera fata Ser, moderni Poloniae Regis in Regnum Poloniae

et M. D. Lithuaniae eligatur, hic potissimum, qui a Ser, Reg Hun-
gariae Reipublicae commendabitur — w razie za mierci którego

z powyej wymienionych senatorów, król polski powierzy urzd
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zmarego tylko takiemu, co si do dotrzymania powyszego przy-

rzeczenia zobowie. Dr. Miron Kord u ba, Akty do Chmielniczczyzny
1648— 57, p. 472, Ale nie wiadomo, czy kocowy dodatek w ruskim

jzyku i nazwiska senatorów w klamrach nale do tekstu tego

dokumentu. Prawdopodobnie o tem przyrzeczeniu czyli obligacyi

mowa w akcie traktatu midzy cesarzem Leopoldem a Janem III,

r. 1683: „Diploma ex Senatus Consilio emanatum de Electione

nullum declarat (cesarz) eidem renuntiat Regnum Pol. et liberis

sufifragiis restituit". Dogiel Cod. Dipl. I. 340.

"5) De Lumbres do Mazarina 7/1 1658 Rpis Ossol. nr. 2978

k. 11 (Teki Lukasa). — Tout le monde — powiedziaa królowa

Lisoli, gdy si posiki spaniay — voloit un de vos princes, croyant,

que Yostre cour estimoit et desiroit la Pologne, mais presentement

par le procede de vostre secours 1' on juge, que vous ne la voulez

point; ii seroit aussy fort difticile de parvenir, les esprits estant

fort alterez. Królowa do kurfirsta 2/1 1658. Urkunden u. Akten-
stiicke Vin, 276.

^^^) Plebaski „Jan Kazimierz i Marya Ludwika" str. 97,

twierdzi, e tradycya Domu rakuskiego nie pozwalaa, aby arcy-

ksi Karol wchodzi w zwizki maeskie z wnuczk Fryderyka,

palatyna, obranego królem czeskim w czasie wojny 30-letniej. Syn
jego Edward by mem Anny Gonzagi, siostry Maryi Ludwiki. —
Raczej przypuci mona, e Leopold mia na oku inny zwizek
maeski dla swego brata.

^^^) Leopold do Rpltej donosi o traktacie zawartym w Wiedniu
7/6 1657, Ar chi w. g. warsz. Esenciale VoL 1, nr. 12 (cesarskie).

^^^) „Negocyacya podskarbiego cudownej jest doskonaoci, bo

za mae pienidze, mae nagrody i to jeszcze tak znaczne umówi
posiki, a quod magis, impegriowa (sic) w wojn Dom austryacki,

e nie moem chyba wraz z nimi zgin, co e nie tak facile, jako

nam byo, to ju niemal certa nostra securitas i salus, bdziemli
koo tego umie chodzi... Atoli bardzobym si cieszy, kiedy rebus

tak bene ordinatis i dispositis, nie skrupulizowaby by podskarbi

dalej, zwaszcza w sumach neapolitaskich, które i królowi nie

fructificant, bo tylko rezydenci rachunki z nich czynili a pienidzy
nie oddawali i po mierci królewskiej Hiszpanie tantas difficultates

opponent tej sumie, e jeeli penitus nie zginie, to fastidiosa cal-

culatione vanescet. Na to wszystko konsens JKM., jako mi pisa
podkanclerzy, gdzie nie tylko punkt o Wieliczk JKM. aprobowa,
ale nawet to deklarowa, aby w niczem nie skrupuowa ani w su-

mach neapolitaskich i nie bra ad informandum do króla, jeno co

prdzej i sam przyjecha i wojsko wyprawi, którego mora cudownie
periculosa nietylko dla avanzamentów nieprzyjacielskich, ale dla

jakiej nowej midzy naszymi konfuzyi dla srogiej tych posików
impatientii..." Wda poznaski do prymasa z Ciephc 20/5 1657.

Rpis Czart. VoL 388, nr. 87, k. 145.
^^^) Bogusaw Leszczyski do króla z Wiednia 9/5 1657. Ory-

gina w Rpisie Czart. nr. 402, str. 147— 150, dalszy cig i ko-

niec na str. 175.
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1'") Li sol a do cesarza z Dankowa 6/6 1657, p. 281. — De
Lumbres nic nie pisze o wezwaniu króla szweckiego, aby odda
Prusy. S listy jego do Mazarina z Krzepic z 4/6 i 12/6, e mówi
z królow o tajnych ukadach rodziny Leszczyskich w Wiedniu
w sprawie sukcesyi, ale królowa nic o tem nie wie. Proponowa
kupi kanclerza Koryciskiego. Rpis Ossol. nr. 2976, p. 99— 102.

^**) Odpowied króla na deklaracy Karola Gustawa i kur-

firsta z dnia 27/3 1657, dana posowi 15/6 1567. Rpis Ossol.
nr. 2976, k. 106.

^*2) Lumbres do Brienne'a z Czstochowy 19/6 1657. Tame,
p. 108.

^*3) Lumbres do Mazarina 26/6. Tame, p. 110. — Relacya

Lumbresa Rpis Ossol. 2977, p. 13.

124) Tame.
12^) De Lumbres do Mazarina z Czstochowy 19/6 1657.

Rpis OssoL nr. 2976, p. 109.
i'*'^) Tene do Mazarina z Czstochowy 3/7 1657. Tame, p. 115.

^2'') Tene do Mazarina z Czstochowy 16/7 1657. Tame, p.

118: Podskarbi — dodaje Lumbres — uchodzi za najtsz gow
w Polsce, ale jest stronnikiem Austryi. Chc go eni ze siostr

marszaka Lubomirskiego.
12^) Relacya Lumbresa u. s.

129) Lis Ola z Dankowa 16/6, p, 282.
130) Jan Kazimierz do Hatzfelda z Dankowa 7/6, 15/6, 17/6,

18/6, 19/6, 25/6. Walewski, Hist. wyzw. II, 77—78.
131) Leopolds Befehl an Hatzfeld Wien 31/5 1657. Walewski,

Hist. wyzw. II, 76.

132) Jan Kazimierz mia 150 ludzi w Czstochowie i da,
aby komendant zaogi austryackiej podda si rozkazom polskiego

komendanta Cellari, eby si nie skarya szlachta, e cudzoziemcy

w Polsce rzdz. Trzeba, pisa, respektowa opata (Kordeckiego),

wiesz sam dobrze, e nasza wadza w Czstochowie nie jest tego

rodzaju, abymy im mogli to, co ich prawom i przywilejom ubha,
gwatem narzuca; osobliwie, e tamtejszy opat wasnymi ludmi
ju dwa oblenia szczhwie wytrzyma. Król do Hatzfelda z Dan-

kowa 1/6 1657. Tame, str. 76, 77.

133) Hetman Potocki do kanclerza. Dodatki nr. XXI.

V. NAJAZD RAKOCZEGO.

') Z prac Aleks. Szilagyego (Czasy Rakoczego w Siedmiogrodzie,

Peszt 1868 i Studya i Szkice 2 tomy, a w nich Wyprawa Jerzego II

do Polski 1657 i Jerzy I Rakoczy, Peszt 1891), oraz z autobiografii

Janusza Kemenyego i Gr. Kemenyego (József), Grone dni wyprawy
z r. 1657 — korzysta nie mogem. Musiaem poprzesta na dc.»:u-
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mentach wydanych przez tego Aleks. Szilagyego r. 1890 w dziele

p. t. Transsylvania et Bellum Boreo-Orientale.

^) Kubala, Wojna moskiewska, str. 247.

3) Engel, Hist. Wgier, IV, 529.

*) Kubala, Wyprawa waniecka.
^) Tene, Wojna moskiewska, 153, 154.

*) Tene, Wojna szwecka, str. 244— 249. — Instrukcya se-

natu dla posa do Wiednia, 30/9 1655. Kordu ba. Akty do Chmiel-

niczczyzny 1648— 57, p. 354.

^) Gdy skoczy humaniora, ojciec napisa dla niego „Paternam
admonitionem", któr Jerzy na aciski jzyk przeoy i wyda
w r. 1638. — „Instructio" ojca, dla Zygmunta, wydana po acinie

w r. 1780. Horanyi: Memoria Hungarorum, III, 137.

^) Mam przed sob trzy podobizny Rakoczego. Pierwsza w hi-

storyi wojny kozacko - polskiej S. Grondskiego (caa figura). Ant.

Tischler sc. Pest — druga (popier z profilu) w historyi Gualda
Priorata, Lerch sc. — trzecia (popier) Joan Maysens exc. Antverpiae

(ze zbioru Czapskich w Muzeum Narodowem).
^) Hormuzaki, Documente V, cz I, 1650— 99, p. 32.

^°) Grondski p. 351. — Lubomirski do Rakoczego z Lu-

bowh 19/12 1655. Monumenta Hung. Hist. Diplom. XXin, nr. 158 :

dzikuje za wyrazy yczliwoci i ubolewania nad stanem Polski.

^^) Wojna szwecka, str. 249. — W kocu roku 1655 Rako-
czy wysa do Karola Gustawa Fr. Sebesiego, Mik. JakobfaMego
i polskiego szlachcica Kosakowskiego, którym poleci rozpocz ro-

kowania pod pozorem porednictwa w wojnie polsko - szweckiej.

Kaza im owiadczy, e Jan Kazimierz ofiarowa jego synowi
obszerne województwa pod warunkiem, by Rakoczy pozwoli na
zacigi i wystpi do boju ze Szwedami, a w ostatecznym razie

przyj rol rozjemcy midzy spornemi stronami. Ksi pierwsze

propozycye odrzuci, co do drugich postanowi przychyli si, jeli

i król szwecki pokoju pragn bdzie. Z tego powodu uprasza, aby
w tej mierze zdanie swoje objawi raczy... W razie gdyby Karol

Gustaw pragn sojuszu lub domaga si pewnych zobowiza,
mieli posowie da wymijajc odpowied, Karol Gustaw dzikowa
17/1 1656 za uczucia przychylnoci, zapewnia, e ksi moe
liczy na poparcie swych pretensyi do 13 miast spiskich i prosi

o zezwolenie przejazdu posów do Krymu. Spraw porednictwa
zby kategorycznem owiadczeniem, e o pokoju z Janem Kazimie-

rzem obecnie nie myli. Pufendorf C. G, p. 188.

^2) Szilagyi, Transsylvania et Bellum Boreo-Orientale, II, 32.

List Lubomirskiego 21/1 1656. — Wielopolski do Rakoczego z a-
cuta 8/3 1656: uwiadamia ksicia o zamiarze wyprawienia do
posa i o niepowodzeniach szwedzkich. Tame, H, 70.

^3) Kasztelan wojnicki do Rakoczego z Kobylanki 11/2 1656,

Mon. Hung. Hist. Dipl. XXIU, nr. 184: Dzikuje za gotowo
wspierania Polski i zapytuje, czy wolno mu w imieniu ksicia
oznajmi publicznie, e tene z wasnej szkatuy zapaci wojsku
od za jeden kwarta.
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^*) Wojna szwecka, str. 310.

*^) Konstanty Schaum donosi Rakoczemu z Makowicy 9/3

1656 o gwatownej scenie midzy Janem Kazimierzem a kasztelanem

wojnickim. Król si wyrazi, e uwaa kadego za nieprzyjaciela,

ktokolwiek pragnie korony czy to dla Szweda, czy dla ksicia

siedmiogrodzkiego — a 22/3 z Makowicy pisze Schaum, e woje-

woda czycki \vróci z Wiednia wraz z posem cesarskim Falken-

steinem, e mówi o ofiarowaniu korony arcylcsiciu Leopoldowi

i e ksi nie ma co liczy na yczliwo niektórych Polaków,

skutkiem rónych przeciwnoci i przeszkód. Mon. H u n g. Hist. D.

XXm, nr. 191 i 200.

^^) Stosunki króla z monowadcami popierajcymi Rakoczego
byy naprone (Fragstein ad Imperatorem z Krosna 29/3. Oryg.

w tajn. archiw. wied. Walewski Hist, W. P. I, 205), a kasztelan

wojnicki wzywa wprost Rakoczego do wkroczenia w granice Rpltej

zarczajc, e w obec dokonanego faktu upadn wszelkie skrupuy,

o które si dotychczas projekt zawarcia zaczepno -odpornego przy-

mierza rozbija. Wielopolski do Rakoczego z acuta 4 3 i z Padwi
nad Wis 29/3 1656. Mon. Hung. H. D. XXm, nr. 204, Zarzycki
str. 41.

^'') Prymas do kard. Ursyna z Nissy 3/3. Rykaczewski,
Relacye nuncyuszów II, 289

—

291: ...Incipere feliciter beUum et

primo impetu hostem propulsare possumus, sed continuare deficiente

nervo vix possibile . . . Quae uidem egestas et penuria pecuniae jam
multos ex primoribus Regni eo animi induxit, ut ad vicinum hae-

reticum principem Transilvaniae recurrere pro petendis subsidiis

eundemue in socium et collegam Regni modo post fata vero Sere-

nissimi in verum et legitimum Dominum assumere necesse putaverint.

1^) Walewski, Hist. W. P. I, 205.

1^) Wojna szwecka, str. 311. — Tutaj naley hst króla

do Rakoczego 17/3, list Wielopolskiego do Rakoczego 29/3 i Rako-

czego do króla 10; 4, oraz listy Pramowskiego do Rakoczego 9/6

115/7 i Rakoczego do Pramowskiego 12/6 1656, do Wielopolskiego

8/8 i do króla J. K. 8;8 1656. Szilagyi u. s. II, 84—94.
2^) Król do Rakoczego ze Lwowa 25 4 1656. Mon. Hung.

H. D. XXIII, nr. 213.

^^) Wojna szwecka, p. 311. — Pramowski do kanclerza

Alba Juha 11/5 1656. Tene do kanclerza w kocu maja 1656.

M. Kordu ba. Akty do Chmielniczczyzny, str. 383, 387. — „Chcia

król wzi syna Rakoczego in adoptionem suae Domui Regiae,

wszystkich swoich dostatków prywatnych, t. j. eby mu traderet

ywiec, Ksistwo Opolskie, summy Neapohtaskie. Nadto królowa

siostrzenic swoj ofiarowaa mu in connubium tak jednak, aby

by educatus przy królu in fide catholica..." Instrukcya dana Bie-

niewskiemu 1657. Tame, p. 420,

22) Resolutio S. C. principaUs ad puncta per Johannem Woja-

kowski venatorem PremisUensem (którego Lubomirski wysa do

Rakoczego) proposita 26/9 1656, i hst Rakoczego do Lubomirskiego

Alba Juha 26/9. Szilagyi u. s. H, 115, 119.
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23) Listy Lubienieckiego do Rakoczego 8/1, 10/1, 8/2, 13/2,

19/2, 25/2, 4/3, 23/3, 1/4, 7/4, 9/4, 22/4, 27/4. Szilagyi u. s.

n, 33—60.
24) 4|4 1656 pisa Chmielnicki do hospodara modawskiego, e

oznajmi ksiciu listownie, e od sojuszu z carem i z Tatarami nie

odstpi i przeciw kademu walczy bdzie, coby si way targn
na Kozaków. Mon. Hung. H. D. XXIII, nr. 206. - Listy Chmiel-

nickiego i Wyhowskiego do Rakoczego z podzikowaniem za prze-

jazd posów do Karola Gustawa 13/5 1656. Tame, nr. 215, 216.

^^) Asekuracya Stefana Lutscha w lutym 1656 i list Chmiel-

nickiego do Rakoczego 9,2 1656. Szilagyi u. s, II, 68. — Chmiel-

nicki do Rakoczego 28/7 1656, tame p. 106: e Franc. Sebesi

zapewni go o szczeroci ksicia, w skutek czego Chmielnicki wyle
posów, — Lutsch siedzia dugo na Ukrainie, jak wiadczy list

Rakoczego do Wyhowskiego z Georgeni 1/12 1655, Akty J. Z. R.,

XIV, p. 885: posalimy, pisze ksi, Stefana Luitsa do hetmana
i nie wiemy, co si z nim dzieje. Jeli tam jest, dziwimy si, e
go tak dugo trzymacie. Racz odpisa, co u was sycha i co myli
hetman, a Teter pozdrów odemnie.

2*^) Wyprawiony przez Chmielnickiego 10/4 1656, List Chm.
do ksicia 10/4. Mon. Hung, H. D. XXni, nr. 210 (Zarzycki).

27) Grondski, p. 289.

28) Uniwersa Rakoczego z Radnot 20/6 zawiadamiajcy stany

siedmiogrodzkie o wysaniu Sebesiego celem zawarcia sojuszu z Ko-
zakami. Warunki podane przez Rakoczego byy: e ksi zawrze

sojusz, ale z korzyci dla Moskwy i bez uszczerbku dla Szwedów.
Jeli Kozacy zechc si ukada z Polsk, to ma si sta za wiedz
i porednictwem ksicia. Hetman i starszyzna dla dochowania przy-

jani zo przysig w rce Sebesiego, a ksi ze swej strony

wyda posom kozackim dokument stwierdzajcy zaprzysienie z jego

strony. Mon. Hung. H. D. XXin, nr. 227. — W kocu pyta
ksi Chmielnickiego, czy w razie gdyby Polacy odetchnwszy,
zechcieli przeladowa dyssydentów, Kozacy bd gotowi broni
tyche przeciw papistom. Hormuzaki, Documente V, 1650— 1 699,

ale z faszyw dat 1650. — Sebesi Franc. odprawiony zosta przez

Chmielnickiego 28/7 : e gdy pose zarczy o szczeroci ksicia,

spodziewa si mona, e sojusz z posami, których wyprawia,
przyjdzie do skutku. Chmielnicki do Rakoczego z Czechryna 28/7.

Szilagyi, 11, 106. Zdaje si, e ten Hst miano za dokument
stwierdzajcy zawarcie sojuszu. Mon. Hung. H. D. XXin, nr. 245,

(Zarzycki).
2^) Grondski, p. 365. — Chmielnicki do Rakoczego z Cze-

chryna 7/6 1656, Szilagyi u, s. p. 113: dzikuje, e odesa posów
kozackich do króla szwedzkiego. Posowie ksicia wrócili od cara

i przybd bezpiecznie do Siedmiogrodu. Ojciec Daniel, który

z Grondskim przyby do Siedmiogrodu, wysany do Karola Gustawa
od Kozaków, stara si dosta z powrotem przez Polesie, ale musia
wróci i jecha na Siedmiogród. Grondski pozosta u Rakoczego. Tym-
czasem wróci Sebesi od Chmielnickiego 8/9 1656. Tame, p, 164.
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^°) Joannis Kowalewski asauli generalis exercituum et Joannis

Hrusza ad S, Transylyaniae principem legatonim legationis summa
et compendium 29/7 1656. Szilagyi u. s. 107. — Posowie ko-

zaccy przybyli 1,9 i mieli nazajutrz solenn audyency. Zawarto
traktat zaczepno - odporny. Posowie szwedzcy do Karola Gustawa
8/9 1656. Tame, U, 164, 166.

^^) Asekuracya i przysiga Rakoczego 7/9 1656. Asekuracya
i przysiga konsyliarzów siedmiogrodzkich i urzdników 7/9. Szi-
lagyi II, 110, 112. — Mon. Hung. Hist. Dipl. XXin, nr. 224. —
W Aktach J. Z. R. XI, 691, podane to samo jako akt przymierza

Rakoczego z Chmielnickim i oboma hospodarami. — To samo
w Aktach J. Z. R. III, nr. 361 : midzy Rakoczym, Chmielnickim

i hospodarami przyszo we wrzeniu 1656 do przedwstpnej umowy,
bo szwedzcy posowie przybyh w kocu roku. W tej umowie so-

jusznicy obiecali y w braterstwie i pomaga sobie wzajemnie za

pierwszem wezwaniem. Pismo to przywióz pukownik Wasyl Dwo-
recki Buturlinowi. — Rudawski podaje mylnie dat zawarcia traktatu

20/11 1656.

3^) Posowie szwedzcy w Siedmiogrodzie do Karola Gustawa
8/9 1656. Szilagyi H, 164, 166.

23) Sternbach, pose szwedzki, do Karola Gustawa 28/1 1657.

Szilagyi u. s. II, 654, przyczem donosi, e mimo wszelkiego

starania nie móg si dowiedzie o punktach zawartego z Koza-

kami traktatu.

3^) Jerzy Ghika hospodar ziem modawskich do Jana Teodo-

zego Potockiego podkomorzego halickiego z Jass, 21/5 1659, piszc

o ukadach swego poprzednika z Rakoczym. Oryg. w Bibl. Dzie-
duszyckich we Lwowie Tur. Wo. nr. 2.

25) Archiw innostr. d. Siedmiogr. sw. 2, Bucyski str. 212.

26) Chmielnicki do Rakoczego. Hormuzaki, Documente V,

1650—1699.
2^) Posowie szwedzcy do Karola Gustawa 8/9 1656. Szilagyi

II, 164, 166.

2^) Quod vero Cosacorum satisfactionem attinet, ex discursu

cum aliuo consiliariorum habito intellexi : cum Chmelnicius prolem

masculinam unam habeat et Wiovskius caeteriue duces nullum

imperium affectent, debere Chmelnicio dari partem Russiae Albae

sub nomine Ducis caeterisue legionariis s. ducibus singulis tantun-

dem pro rata, et cuiusvis conditionis rehuis gregariis pristinam

libertatem. Sternbach do Karola Gustawa, Hindukuth ad Beskidem
38/1 1657. Szilagyi u. s. II. 264.

29) Szilagyi II, 166: Posowie szwedzcy do Karola Gustawa
12/9 1657.

*") J. Pastorius, Florus Pol. VII, 193.
*i) Instructio pro WilUngo et Sternbach. Szilagyi u. s.

II, 134,
*'^) Karol Gustaw do posów pod Nowymdworem 26/7. Szi-

lagyi u. s. p. 142.

*2) Tame, p. 145, 147.
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**) Posowie do króla z Klausenburga 21/8 1656. Tame,
151. — Mon. Hung. H. D. XXin, nr. 259. Streszczenie rozmowy,
podane przez posów szwedzkich we wrzeniu (Zarzycki).

*^) Demnach nun EKM. intention wir gemess zu sein befun-

den, dass der Fiirst nur zeitig zur ruptur und action wieder Polen
gebracht und mit EKM. feinden engagiret werde, haben wir in ge-

biihrender unterthanigsten obacht dessen den schluss in Gottes

nahmen beliebet. Posowie do króla 10/12 1656. Szilagyi u. s.

n, 199.

^^) ... auf erlangte Nachricht des von den Cozaken abgestat-

teten Eides... Tame, p. 189.
^'') Artykuy sojuszu wieczystego zawartego w Radnot 6/12

1656. Tame, p. 190.

*^) Nani do senatu weneckiego z Wiednia 30/12 1656. —
Horwat do cesarza z Presburga 12/12 1656. Korduba, Akty do
Chmielnicczyzny p. 419, 416.

*^) aut quod alias ipsis adaccordari possit.

50) Rakoczy do króla 12/12 i 28/12 1656. Tame, p. 204, 209.
51) Posowie do króla 6/12. Tame, 190.
52) Tame, p. 197.

53) Rakoczy do Lubomirskiego ze skarg, e na punkta wy-
sane przez Wojakowskiego adnej odpowiedzi nie otrzyma. Alba
Julia 14/11 1656. Tame, p. 125. — Pomimo niepowodzenia Pra-

mowskiego Lubomirski znosi si z ksiciem przyrzekajc, e wyle
wnet zaufanego posaca (z acuta 6/8, Mon. Hung. H. D. XXIII,

nr. 251), a Wielopolski zapytywa, co wzgldem Rpltej zamyla.
Tame, nr. 255. — SpodziewarxO si, e nie przekroczy zakresu
cisej neutralnoci i bdzie czeka koca wojny. N o y e r s z Lublina

5/9 1656.

5^) Kopia listu Lubomirskiego do Rakoczego b. d. „Quo animo
C. Y." Rpis OssoL nr. 2346, p. 214. — Instrukcya dana Micha-
owi Stanisawskiemu, który w poselstwie z obozu wyprawiony z pod
Krakowa do Jerzego Rakoczego 1656. Rpis Ossol. nr. 187, str.

333— 337 i nr. 189, str. 935— 938.
5s) Kochowski 183, 193, 194. Mia w rku instrukcy dla

Stanisawskiego. — Grondski p. 359 pisze, e podejrzywano
Lubomirskiego, jakoby to Stanisawski za wiedz Lubomirskiego
uczyni. — Jemioowski (str. 118) donosi, jakoby Lubomirski obie-

cywa za posiki cz Rusi albo Pogórza. — Stanisawski przyby
do Rakoczego 10/12, by pod Gobiem schwytany, przy zajciu
Warszawy uwolniony. Z pocztku trzyma go Rakoczy pod stra.
Sternbach do króla 27/12 1656. Szilagyi E, 258.

56) Mon. Hung. H. Dipl XXm, nr. 294 (Zarzycki).
5'^) ... ut in Poloniae Regem designaretur, oblata simul opera

sua circa conciliandam cum Suecis pacem. 28/11 1656. Pufen-
dorf C. G. 205.

5^) Rakoczy w czasie pobytu Pramowskiego wysa posów
do cara (Instrukcya posom w Radnot 12/6 1656. Szilagyi II, 97),

którzy askawie byli przyjci (Chmielnicki do Rakoczego z Cze-

Wojna Brandenburska. 22
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chryna 7/9 1656, Tame, p. 113). W odpowiedzi na to poselstwo

wysa car z pod Rygi 12/10 Wokowa z sobolami wartoci 1.600

rubli. Woków da, aby w czasie audyencyi nikt z posów cudzo-

ziemskich nie by obecny i aby sam na sam z ksiciem rozmawia.
Owiadczy, e na list, który ksi w^^sa z Raczem Georgim 4/8

1656 proszc, aby car dziery go w mioci i przyjani takiej, jak

innych, którzy carowi su i wszelkiego dobra ycz, poniewa
on take pragnie mu suy, car zapewnia go o swej mioci
i da, aby si o ni ubiega i na ni zasugiwa, aby o wszystkiem
carowi przez Chmielnickiego donosi, a szweckiemu królowi i Ta-

tarom adnej pomocy nie dawa. Instrukcya dla Wokowa 12/10

1656. Korduba, Akty do Chmielnicczyzny 1648— 57, p. 397.

59) 12/9 przybyli tatarscy posowie z propozycy przymierza,

które han zaprzysidz obiecywa. Ksi si wymówi (Tame,
p. 166), ale 16/11 wy^sa do Krymu ofiarujc przymierze, aby hana
oderwa od Polski i dowiedzie si o zamiarach Porty (Tame,
p. 171).

^") Rakoczy hatte EKM. zum besten die Ottomanische Pforte

dahin disponiret, dass dannenhero nichts wiederliches zu besorgen.

Posowie szwedzcy do króla, Weissenburg 8 9 1656. Szilagyi
u. s. II, 158. — 6/12 mówi posom, e stoi w traktatach z Tatarami

i spodziewa si, e za przybyciem Ralamba (posa szwedzkiego)

do Porty, Turcya nie przedsiwemie nic, coby mogo przeszkodzi
poczeniu (Tame, p. 203), mimo, e Polacy i cesarz staraj si
wszelkiemi siami, aby Porta nie zezwoUa na poczenie si Ra-

koczego ze Szwedami (Tame, p. 198).

61) Tame, p. 174.

62) Instructio pro Stefano Horvat ad campiductorem Zaporo-

viensium ablegato 20/11 1656 (zdaje si, mylna data). Tame,
p. 127).

63) Szilagyi u. s. II, p. 203.

6*) List Rakoczego do cara z Visk 17/2 1657 i odwiet

Wokowowi. Korduba, Akty do Chmielnicczyzny 1648— 57, p.

404. — Woków przywióz carowi 15/2 wiadomo, któr otrzyma
od Stokowskiego, e u ksicia by pose kozacki, multaski, wo-
oski i szwedzki i e ksi ze Szwedami, Kozakami, ksiciem
pruskim i Bog. Radziwiem podzieUH Polsk midzy siebie. Tame,
p. 405.

6^) Manifest Rakoczego z Kolosmonasteru 31/12 1656. (Szi-

lagyi u. s. II, 129) podaje Rudawski i Kochowski i Noyers
z KaHsza 27/1 1657. Znajduje si w Rpisie Os sol. nr. 187, p.

333; nr. 189 str. 897 i nr. 2346 (zapiski Kuszewicza) w polskim

jzyku. Dodatki nr. XXn.
66) Listy do Lubomirskiego, Zebrzydowskiego, Wielopolskiego

z Kolosmonasteru 31/12, Rudawski — do Jana Leszczyskiego
z Colos, Rpis Czart. VoL 388, nr. 24, k. 38, z podpisem: Amicus
benevolus — do Czarnieckiego : Illisme Dominationis Yerstrae

affmis benevolus ad officia paratus. Szamos-Ujvar 21/1 1657. Szi-

lagyi II, p. 130. Walewski, Hist. wyzw. II, 35.
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6T) Pufendorf, C. G. 204.

«8) Posowie do króla 4/10 1656. Szilagyi, II, 172.

*^) Sternbach do króla z Szamos-Ujvar 6/1 1657. Tame, 200.

'") Rakoczy do cesarza z Szamos-Ujyar: wysya Jon Mednia-
skiego, 5/1 1657. Szilagyi u. s. p. 132.

") Joannis Medniaski notificatio. W archiw. tajn. wied. W a-

lewski, Hist. wyzw. II, 36.

") Oracya Medniaskiego 31/1 1657. Plebaski: Jan Ka-
zimierz i Marya Ludwika, Dokumenta p. 338.

'^) Walewski, u. s. p. 36.

'^*) Rakoczy do N. N. „Illustrissime Comes" z Ujvar 6/1 1657,

prawdopodobnie do palatyna wgierskiego. — Kraus (I, 246) pi-

sze, e Rakoczy na wyjezdnem odprawi posa palatyna, który go
odwodzi od wyprawy, z gniewem i" szyderstwem.

7ó) Medniaski do N. N. z Beczki 2/1 1657. Arciiw. J. Z.

R. cz 3, tom VI, 191 : 30.000 wybranych moojców. Cudownych
rzeczy wkrótce si doczekamy.

'^'^) Wedug Relationes (Hist. Sem. Continuatio) i Thea-
trum E u r o p a e u m wynosia liczba dzia 60, wedug Krausa 80.

") Kraus I, 30.

^^) Grondski 361. — Pose szwedzki pisa, e pose carski

przyby 15/1 i da, eby si ksi ani z Szwecy ani z Pola-

kami nie czy, a ksi odpowiedzia, e ju dawniej zawar
przymierze ze Szwecy i teraz go odnowi. Sternbach do króla

28/1 z Hindukuth pod Beskidem. Szilagyi u. s. p. 264. Nie

wiadomo, czy by to nowy pose moskiewski, który si nazywa
Wiskinów, czy to odpowiedzia Rakoczy Wokowowi.

''^) Grondski, p. 361— 370 — „hoc ipso momento fines Po-
loniae, quae monte Betzkit terminantur, transeamus directe...

processit cum parte exercitus Backos Gabor, quem secutus est Ka-
miny, qui firmato militibus transitu Strigam occuparunt si forte

necessum fuerit Cozacorum expectare adycntum". Sternbach do króla,

Hindukuth ad montem Betzkit in castris Transsylvanicis 28/1 1657.

Szilagyi u. s. 266.
^'^) Pamitnik osia str. 27. — Jemioo wski str. 118.

^0 Rakoczy do Karola Gustawa z Jarosawia 27 2. Szilagyi
u. s. n, 274.

^^) Lubomirski do Rakoczego z obozu pod Krakowem 27/1

1657. Rudawski. — Tego dnia pisa Lubomirski do Stanisawskiego,
zaklinajc go, aby jak najprdzej wraca. Rpis OssoL nr. 187,

str. 341 i nr. 189, str. 940.

^^) Rakoczy do marszaka z obozu pod Stryjem 17/2 1657.

Rpis Czart Vol. 388, nr. 48, k. 72.

^*) Lubowicki, którego marszaek wysa, odwodzc ksicia
od wojny z Polsk, przeszed na stron Rakoczego. Noyers
z Opola 16/4, p. 320.

^^) Sternbach do króla ze Stryja 13/2 1657. Szilagyi u.

s. p. 268.

86) Grondski, p. 384—5.

22*
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^'^) Uniwersa zjazdu ziemian lwowskich 15/1 1657, Akta
gr. i ziem. XXI, 210.

^8) Laudum ziemian lwowskich 24/1 1657. Tame, p. 210.
s") Manifestacya i remanifestacya rajców lwowskich na sejmiku

we Lwowie 25/1. Tame, p. 214.

^'') Samuel Kuszewicz, pisarz miasta Lwowa, w zamiarze na-

pisania historyi miasta w czasie najazdu Rakoczego zebra odnone
materyay w swoim Raptularzu w Rpisie Os sol. nr. 2346.

^^) Hetman Potocki do magistratu 23/4 1657. Kuszewicz,
str. 241.

^-) ... ut exemplo nostro ceteros quasi infectos contactu ad se

pertraheret. List magistratu do króla b. d. 1657. Tame, str. 230.

^3) Rakoczy do szlachty i do magistratu z obozu pod Stryjem.

2/2 1657. Kuszewicz, str. 207.

^^) Stanisawski do Anczowskiego. Tame, str. 210.

^5) Rudawski.
^^) Kuszewicz u. s. str. 214.

") Szlachta do Rakoczego 6/2. Kuszewicz, str. 208.

98) Magistrat do Rakoczego 6/2, Tame, str. 209.

99) Kuszewicz, p. 402.

100) Tame, str. 245.

^^1) Odpowied Anczowskiego na list Stanisawskiego. Ku-
szewicz, str. 210.

"2) Tame, str. 213.

^02) Magistrat do Lubomirskiego b. d. Kuszewicz, str. 217.

^°*) Aleksander Ludwik Niezabitowski, naprzód stolnik bra-

cawski, rotmistrz pancerny chorgwi kozackiej 1635, potem kaszte-

lan bezki. — Niezabitowski cum Grondzcio etiam affinitate junctus...

et quod tum ilbim principi magis devinctum reddebat, tum et apud
principem ilU majorem confidentiam conciliabat; aliuot ant hac

annis singularem principis erga se benevolentiam expertus, hac

occasione debitam gratitudinem contestandam esse ratus, operam
suam in deducendo citra omne discrimen ad patriam suam principi

obtulerat. Cum enim post insignem et lamentabilem illam ad Batoh

cladem praedictus Niezabitowski illi periculo ereptus fuisset et

primum uidem in Moldaviam postea inde in Transsylvaniam cum
70 circiter sibi adjunctis polonis ex eodem discrimine conservatis

devenisset, memorabilem ei princeps Rakocius humanitatem suam
exhibuerat, nempe et muneribus illum excoluerat et cum omni
commoditate per ditiones suas ad fmes usque Regni deduci cura-

verat. Grondski, p. 428.
^°^) Gabriel Silnicki qui et Transsylvaniam fuit a Regno et

rursus a Leopoli ad principem ablegatus ad Stryj ideoue lam valde

confidens ac familiaris eidem factus. Grondski, p. 427. — Ga-

bryel Silnicki, owczy lwowski, nastpnie stolnik podolski, porucznik

hetmana Potockiego, wielkiego serca kawaler, pod Korsuniem dosta

si w yka tatarskie, w czasie oblenia Zbaraa i pod Cudnowem
odznaczy si wielkiem mstwem, potem zosta kasztelanem czer-

nichowskim, a wreszcie kamienieckim 1678.
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106) 18/3 przyjecha do Lwowa Doraaszewski Widlica, sdzia
ukowski, bdc posem do starosty i magistratu. 19/3 na walnem
zgromadzeniu wszystkici stanów miasta odda takowy list króla

do magistratu z Kalisza 26/2 1657. Kuszewicz, str. 229 i take
list do Ormian lwowskich 26/2 1657. Tame, str. 232.

^"0 Rakoczy jeszcze 13/2 by w Stryju. Sternbach do króla

ze Stryja 13/2 1657. Szilagyi u. s. p. 267. — Miasto wysao
posów do Rakoczego 13 2. Pufendorf, C. G. 252.

i"S) Kondycye poddania zoone z piciu punktów. Kusze-
wicz, str. 212, 213.

109) Tame, str. 216.

"«) Tame.
111) Grondski, p. 384.
112) Cum Transsylvaniae princeps nos aut ad turpem neutra-

litatem aut ad infamem deditionem soUicitaret, ut exemplo nostro

caeteros quasi infecto contactu ad se pertraheret, professi sumus
maile nos aeterna cum gloria mori quam a legitimo principe nostro

sub uocumue velamento deficere. List magistratu do króla b. d.

1657. Kuszewicz, str. 230.
11^) Magistrat do Kemenyego 16/2. Kemeny do miasta Torki

23/2 1657. Tame, str. 218, 219.

11*) Mieszczanie do Rakoczego 16/2 1657. Tame, str. 217.
11^) Rakoczy do magistratu. In castris ad possessionem Torki

positis 22/2 1657. Tame, str. 219.
116) Królowa do szlachty we Lwowie i do magistratu z Cz-

stochowy 21/2 1657; arcybiskup Tarnowski imieniem senatu do
szlachty lwowskiej 21/2 i do magistratu. Tame, str. 220, 222,

221 i 223, z doniesieniem, e zwyciski król wkrótce przybdzie
z wojskiem i posikami cudzoziemskimi i pokona nieprzyjació. —
Potocki hetman do magistratu 23/4 1657. Tame, str. 241. —
Odpowied szlachty lwowskiej do królowej i senatu 4/3: e doo
wszelkich si i starania, aby miasta tego peculium dotrzyma
mogli i oddah. Tame 224, 225. — Odpowied miasta królowej

i senatowi 3/8. Tame, 225, 226. — Król do Lwowian i do
Ormian lwowskich z Kalisza 26/2 1657 (listy oddane 18/3 przez

Widlic Domaszewskiego, sdziego ukowskiego, na walnem zgro-

madzeniu stanów). Tame 229, 232. — Odpowied Lwowian
20/3. (Tame 230): e ksinakania ich do sromotnej neutral-

noci albo do nikczemnego oddania si pod protekcy, ale woleli

gin ze saw, ni odstpi prawowitego monarch. — Przysano
do Lwowa punkta konwokacyi Czstochowskiej z nadziej wielkich

sukcesów. Tame 231. — Królowa do Lwowian 9/3. Tame,
233. — Król do magistratu z Czstochowy 11/3, 12 3 (Tame
232, 234): odwdziczajc si za dotrzymanie wiary, za cnot
i odwag pozwala, aby miasto w zamian za poyczk 100.000 z.
objo arend akcyzy. — Czarniecki do magistratu b. d. (Tame,
str. 235, donosi): e zosta wojewod ruskim i obiecuje, e „wprdce,
dali Bóg, uzna nieprzyjaciel szabl nasz i bdzie miasto elibe-

rowane od nastpujcych niebezpieczestw". — Miasto nie miao
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gotówki i prosio, aby im król akcyz na 3 lata w dzieraw
puci, aby arend roczn z akcyzy, a zwaszcza z ce, do poowy
zniy. Ofiarowali 30.000 z. rocznie, ale prosili, aby 10.000 rocznie

szo na potrzeby publiczne i aby z tej arendy bya dana suma
na prowizy zaodze, aby ta zaoga (1.000 ludzi) moga si pro-

wiantowa z okolicznych dóbr i starostw królewskich i eby król

kaza potrci z tej sumy 9.000 z. wzitych przez Pinocego,

7.500 z., które wzi hetman dla wojska, i 4.000 z., którymi
Bieganowski wygodzi miastu na zapacenie zaogi. Magistrat do
kanclerza, do króla, suplika do króla, list do podskarbiego 8,5 1657.

Tame, str. 242— 248.

^^^) Magistrat do hetmana kor. i do Czarnieckiego 16/4 1657.

Tame, str. 236, 237: e w poowie kwietnia przyby ks. Teodozy
Tomkiewicz, suga i poborca podatkowy Chmielnickiego, do Lwowa
i przywióz listy od Chmielnickiego i Wyhowskiego do magistratu

i uniwersa hetmana zap. do Antona (Dodatki nr. XXIII), oraz Hst

Wyhowskiego do Kuszewicza, pisarza miasta Lwowa, z 10 3, aby
„temu Teodozemu idcemu w sprawach naszych wojskowych jako

i w pry^yatnych niektórych przyjacielskie okaza serce. On ci o asce
hetmana ku tobie opowie, a ty mi przez niego odelij zegarek

(zostawiony we Lwowie do naprawy w czasie ostatniego oblenia),
jeli ju wyszed z rk rzemielniczych". Tame, str. 379.

^^^) Hetman Potocki do magistratu 23/3. Kuszewicz, str. 241.
^^^) Czai"niecki do magistratu b. d. Tame, str. 235.
120) Rudawski.
1^1) Grondski, 390— 393. — Wiadomoci na Dworze pol-

skim o wkroczeniu Rakoczego byy mylne. „Rakoczy — pisa wo-
jewoda poznaski do Hatzfelda — 3.000 ludzi do Polski wysa.
Ci, spotkawszy 12 chorgwi naszych, zostali pobici i wielu w ucieczce

przez San utono. Potocki nad Noteci w pomorskiej ziemi wojska
rozoy". Rpis Czart. VoL 388, nr. 41, k. 59.

1^2) Potocki pisa do ksicia 12/2 1657. Pufendorf, CG.
p. 252. — Sternbach do króla w obozie siedmiogrodzkim midzy
Jarosawiem a Przemylem 22,2 1657. Szilagyi u. s. p. 273.

1^^) Tame. (Sternbach by w obozie Rakoczego).
124) Wysany przez Ferdynanda III do Siedmiogrodu, dowie-

dzia si, e Rakoczy ruszy do Polski. W ostatnich dniach stycznia

1657 wróci do Wiednia (Gazette de France nr. 23, korespon-

dencya z Wiednia 29/1 1657), skd po zoeniu relacyi wyprawiony
zosta do Polski.

125) Sternbach do króla. Szilagyi, u. s. p. 273.
126) Grondski, p. 391.
12^) „Multis rationibus dehortando ad paciscendum cum rege

Casimiro, implicita etiam comminatione non caret legatio". Rakoczy
do Karola Gustawa z obozu pod Jarosawiem 27/2 1657. Szilagyi,
u. s. p. 275. Ale Rakoczy nie wspomina o miastach spiskich.

128) Poniewa dowiadczenie nauczyo, e przyczyn wani
obydwóch cesarzy s prawie zawsze ksita siedmiogrodzcy,

przeto obaj monarchowie przyrzekaj sobie nawzajem trzyma
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tyche ksit na wodzy. Fesler, IV, 259. Du Mont. Corp.

dipl. VI, 521. Zarzycki, str. 10.

129) Pufendorf, C. G. 253. — Nastpnie pisze, e Rakoczy
wysa do cesarza, usprawiedliwiajc si i zapewniajc o swojej

przyjani.
^^°) Relacya biskupa Szelepcheniego 19/5 1657. Hormuzaki,

Documente, V, cz I, 1650— 99, p. 39 — ale tylko pocztek
i dwa kocowe ustpy. Na pocztku pisze biskup, e si widzia

z kasztelanem wojnickim (Wielopolskim), który posowa w Wiedniu,

aby uzyska tytu hrabiego cesarstwa. Potem pojecha do acuta,
aby marszaka Lubomirskiego, podejrzanego z powodu zbytniej fa-

miliarnoci z Rakoczym, odwie od tego rodzaju korespondencyi,

co mu si powiodo z pomoc kasztelana wojnickiego i Morsztyna

bawicego w acucie. Dowiedzia si, e marszaek sprzyja

Rakoczemu z obawy potgi austryackiej. Wywiód mu, e raczej

powinien si obawia ksicia, który po tyrasku panuje.
131) Sternbach do króla 22/2 1656. Szilagyi, u. s. p. 273.

13") Rakoczy do króla z obozu pod Jarosawiem 27/2. Tame,
p. 275.

133) 12/2 przyby pasza turecki do hospodara Konstantyna,

aby si rozpatrzy w sprawach Wooch i Siedmiogrodu. Hospodar
zatrzymywa Turka, ale nie dugo. Pose przyby do Alby, a Barczaj

mu powiedzia, e ksi wyjecha do Wgier i wkróce powróci.

Ale pasza nazwa go kamc, wyjecha do ksinej i kaza pisa
do ksicia, aby natychmiast z Polski powraca, bo sutan zna jego

zamysy, i grozi, e w przeciwnym razie utraci ksistwo. Chciano

go uagodzi prezentami, ale napróno. Zapewniali go, e wyl
po ksicia. Kraus, I, 246.

Jan Tórok dworzanin ksicia, którego Rakoczy, zanim wyru-
szy na wypraw, wysa do rezydenta swego w Konstantynopolu

Stefana Varady, celem uwiadomienia wezyra wielkiego o zamiarze

wojny z Polsk, i coby tene o tem sdzi, — wróci z tak od-

powiedzi wezyra, e ksi po odebraniu listu jego, t. j. wezyra,

choby ju wkroczy do Polski, ma natychmiast wróci do Siedmio-

grodu, jeli nie chce wielce obrazi sutana. Tórok przyby za

ksiciem do Krakowa i tam nie wiadomo z jakich powodów po-

zosta i za ksiciem nie jecha. Grondski, p. 382.
i^^i) Rakoczy do Karola Gustawa z obozu pod Jarosawiem

27/2. Szilagyi, p. 275.
135) Sternbach do króla z obozu midzy Jarosawiem a Prze-

mylem 22/2 1657. Szilagyi, u. s. p. 253.
136) Rakoczy do króla z acuta 11/3 1657. Tame, p. 276. —

Uciek do Kranika, a o drugiej rano 2/3 do Urzdowa przyby,
gdzie 4 dni siedzia, poczem do Beca ustpi. Jczyski
Collectanea Rpis Ossol. nr. 627, p. 283.

13'') Sotnia szlachty, jak pisze Grondski.
138) Akta gr. i ziem. XXI: Laudum ziemian przemyskich

i sanockich na sejmiku w Przemylu 10/1 1657: Zabiegajc nie-

bezpieczestwu od bhskich ssiadów, zwoujemy pospolite ruszenie.
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aby Krosno ufortyfikowa, z kadej wsi jeden hajduk, miasta maj
da pachoków, ydzi pienidze, str. 210. — Tame: regestr

piechoty na obron miasta Przemyla przez sejmik uchwalonego
26/1, str. 215. — Tame: Laudum ziemian przemyskich w Prze-

mylu zgromadzonych 20/3 1657 na pospolite ruszenie za uniwer-

saem króla, prymasa i marszaka kor. Zjechalimy si i od mnóstwa
wojsk wgierskich, kozackich, multaskich, wooskich cinieni,
otoczeni i szturmowani, nie w takiej liczbie jestemy, jakmy
postanowili. Str. 220.

^^^) Grondski, 395—409. — Rudawski. Gizyusz by
krewny Rudawskiego. — Warunki pokoju midzy mieszkacami
Przemyla a Rakoczym 1/3 1657. Theiner, Mon. Pol. III, 517.

140) Wiadomo o obleniu acuta 7 i 8 marca 1657 Rpis
Os sol. nr. 2346, str. 205, e zaoga podpaha miasto, które w nie-

których miejscach spono.
1") Grondski, p. 407.
1^2) Kraus, I, 261, 274—277. - Manifest Lubomirskiego

z obozu pod Munkaczem 19/6 1657, — Jczyski, Collectanea

Rpis Ossol. nr. 627, p. 283.
^^^) Relatio legationis 9/8 1657. Walewski, Hist. wyzw. II,

94, i dokumenta tame nr. VIII.

^**) Sikora: Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie.
^*^) Karol Gustaw do Rakoczego z Soboty 29/3. Sziagyi,

II, 280.
1^6) Grondski, 407.

14^) Pufendorf, C. G. 254.
i4«) Pufendorf. — Gordon, 90—96.
1*9) Li sola z Dankowa 29/5 1657.
i^») Gordon, 136.

1") Pufendorf, 256, 257. — Jczyski (Collectanea

Rpis Ossol. nr. 627, p. 301) pisze, e Ferens by rodem z Humania,
suy u hetmana Kalinowskiego, a e by Rusinem, nazywano go

z wgierska Ferens jako Franciszek. Po klsce Batowskiej przeszed
do Kozaków i wkrótce jako bystry i przemylny onierz pukowni-
kiem zosta. W Warszawie za protekcy Antona Rakoczy odda mu
5.000 ludzi. Kozaków i Wgrów, z którymi midzy Warszaw
a Raw stara si podej egockiego.

*^^) Kaucya Karola Gustawa dana Chmielnickiemu pod Zawi-

chostem 10 4 1657. Archi w J. Z. R. III cz, tom VI, p. 221.

1^^) Rakoczy do N. N. ad oppidum Czmielów 18/4 1657;

Wzywa do akcesu. Uniwersay jego le byy zrozumiane przez

niektórych panów. Prosi, aby dobrowolnie przystpi i swoim przy-

kadem drugich pocign, nimby dowiadczyU jego potgi zczonej
ze Szwedami.



VL NIEDOLA RAKOCZEGO 345

VL NIEDOLA RAKOCZEGO.

^) Listy tatarskie. Dodatki nr. XXIV.
*) „Wypisa nie mog, jako mi poruszy list WMMP., w któ-

rym mi donosisz o nieocliocie wojskowej. Przyczyn, dla czego si
to dzieje, nie chc wypisywa". Wojewoda poznaski do podkancle-

rzego z Kalisza 29/4 1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 74, k. 159.

„Przyznam si, em jeszcze i przez czas tej naszej wojny nie

by tak zamany na duchu, jako teraz, co zaczynam o Rpolitej

desperowa, widzc zewszd bdy i omyki nie do rozwikania, bo
naprzód wojsko nasze nie ochotne, sn nie widz inszej przyczyny,
tylko pilne wyszukiwanie niedostatków wojskowych, jakoby u nie-

przyjaciela nie byy takie same, albo i wiksze — w tem rónica,
e nieprzyjacielskie wojsko swoich niedostatków do siebie nie zna,

bo starszyzna umie tai, aby im serca nie psoway, a u nas to nie

tylko si obwieszcza, ale pod pozorem przezornoci i ostronoci
odstraszaj umysy od mielszych i szlachetnych zamysów, co

wszystko robi staro hetmana..." Wojewoda poznaski do starosty

bydgoskiego z Kalisza 29/4 1657. Tame, nr. 75, k. 120.

„ . . . Wojsko nasze e ochoty nie ma, jest to przeciw naturze
mnego serca, ale to kalectwo widz idzie od gowy zgrzybiaej
i nieochotnej, która si cigle namyla i przezornoci swoj od-

strasza ludzi od energicznego dziaania. Pokazao si pod Piotrko-

wem (e) zayje naszych kto umie, jeno trzeba prynuki, jako Ru
mówi, bo nie tylko bi si, ale i pi bez prynuki nie adno, cho
si to zda snadno..." Tene do podkanclerzego z Wrocawia 10/5

1657. Tame, nr. 82, k. 138.

^) Ratio uippe Polonis fuerat pugnas Suecorum declinare,

uibus inferiores se norant, seue meUoribus patriae temporibus
seryare : interim tum numerosos exercitus conjunctos fam et mole-
stiis bellicis ultro dilapsuros, si in uno loco haereant, aut celeribus

itineribus pessumdandos, si ipsos hinc inde seui instituant. Pufen-
dorf, IV, § 16.

*) Georgius Nierairycz in Czernichów hber baro in Rezany et

Uszomir, w akcie r. 1657. Ar eh i w J. Z. R., cz III, tom VI,

p. 333.

^) Kostomarow: Hetmanowanie Iwana Wyhowskiego, p. 6.

^) W ksice dedykowanej Niemiryczowi p. t. And. Rutco-
vii Cteticae id est de modis acuirendi . . . Amstelodami 1650,
znajduj si szczegóy do ycia Niemirycza, który autora zachca
do napisania ksiki o sposobie zebrania pienidzy na potrzeby
Rzeczypospolitej, o czem w czasie elekcyi Jana Kazimierza radzono.
Autor wzi za dewiz sowa Aischylosa : Sapit non qui plurima,
sed qui fructuosa novit.

'') Kostomarow u. s.

^) Instrukcya Karola Gustawa dana Wellingowi 25/9 1657.
Archiw J. Z. R. u. s. p. 158.

^) Rakoczy do Karola Gustawa 28/5 1657. Tame, 286.
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^^) List Niemirycza z obozu pod Zawichostem 16/4 1657 (data

wtpliwa) i odpowied Zamojskiego podaje w caoci J. ukasze-
wicz w Bibliotece warsz. r. 1860, II, str. 359, 360, a odmiennie
Kochowski, Clim. II, p. 210.

") Rakoczy do Zamojskiego w obozie pod Chmielowem 15/4
i 17/4. Rpis Ossol. nr. 2346, str. 248 i 249.

^^) List Rakoczego i odpowied Zamojskiego podaje Rudawski
i Korduba: Akty do Chmielnicczyzny 1648—57, p. 458, 459,

ale bdnie jako korespondency z Lubomirskim.
1^) Pastorius, Flor. PoL VII, 597.

^*) Wysany na podjazd Gordon z 5 Szwedami i 20 Wgrami
pisze, e Wgrzy z zimn krwi szlacht, która im w rce wpada,
zabili i najlepsz cz upów zabrali. Gordon, p. 137.

15) Gordon, 96.

1^) Pufendorf, C. G. HI, § 15. — Waldeck doniós kurfir-

stowi, e Sapieha poszed na Pruan do Sucka, Potocki na Kobry
w stron Beresteczka, a Brze wzity 17/5. Waldeck do kurfirsta

z Brzecia 18 5 1657. Urkunden u. Akt enstii cke, Vin, 168.

—

Gordon pisze, e kasztelan kapitulowa 26/5.
1'^) Waldeck do kurfirsta w Ostroaniu 24/5 1657. Urkunden

u. Aktenstiicke, Vin, 172.

1*) Waldeck do kurfirsta w Ostroaniu 22/5 1657. Tame,
Vni, 169.

19) Sternbach do króla z Brzecia 22/5 1657. Szilagyi,
n, 286.

20) Król do Rakoczego w Ostroaniu 23/5 1657. Tame, p. 290.
21) Sternbach do króla z Brzecia 25;5 1657. Tame, p. 297.
22) Rakoczy do króla z Brzecia 30/5 1657. Tame, p. 293.
23) Gordon, p. 97, 98, 138 (pisze Krzywin i genera-major

Gortzke).

2^) Wojewoda pozn. do podkanclerzego z Wrocawia 10/5 1657.

Rpis Czart. Vol 388, nr. 82, k. 138.

-^) cum uindecim Nobilium centuriis Yistulam nando supe-

rasset. Pufendorf, C. G. § 15.

26) Noyers w Krzepicach 9/5 1657. - Tu naley list komen-
danta Piotrkowa Jana Dennemarka do Waldecka z 2/5 z doniesie-

niem, e cesarscy id Polakom na pomoc (Rpis Czart. VoL 388,

nr. 84, k. 143), oraz list Szuberta do Waldecka z Piotrkowa b. d.

:

e szlachta województwa od dwóch tygodni ywnoci dostarcza

nie chce, ani skada kontrybucyi, a my musimy cierpie, majc
mao onierza. Oprócz tego co noc nas niepokoj, a dzi seryo

gro otoczy. Mieszczanom nie mona ufa. Prosi o posiki.

(Tame, nr. 85, k. 143).

2^ Podskarbi do króla z Wiednia 9/5 1657. Rpis Czart,
nr. 402, p. 147 i 175.

2*^) Karol Gustaw do Rakoczego z Wgrowa 27/5 1657. Szi-

lagyi, U, 298.
29) Tene do Rakoczego 30 5. Tame, p. 301.
30) Tene do Rakoczego 3 6. Tame, p. 300 i 302.
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^^) Autograf w Biblio t. Dzieduszyckich we Lwowie:
Wielmony Uprzej. Nam miy, posyamy do UW. oddawc tego

listu, z którego UW. lepiej wszystko, ni z inszych wszystkich

przedtem zrozumiesz, co interest UW. wiedzie. Informowawszy
si tedy dobrze, dawaj UW. zna, ebymy do tej Imprezy drago-

nów naszych posali, obmyli im jednak trzeba, eby interim gdzie

swoje wozy i ciary zostawili. Nie wtpimy, e P. Bóg moe po-

bogosawi intencyi naszej, kiedy UW. pilnego w tej materyi

przyoysz starania. yczymy zatem UW. dobrego od P. Boga
zdrowia, w Czstochowie 4 czerwca 1657. Stefanowi Czarnieckiemu^

wojewodzie ziem ruskich, Kowelskiemu, Katyskiemu starocie Na-

szemu, Uprzej. Nam miemu.
3^ Król do Rakoczego 3/6. Szilagyi, II, 302.

3^) Król do Rakoczego z obozu mila od Putuska 4/6.

Tame, 304.
3^) Waldeck do kurfirsta w Ostroaniu 24/5 1657. Urkun-

den und Aktenstiicke, VIII, 172.

3ó) Król do Rakoczego w Ostroaniu 25 5. Tame, 291. —
Rakoczy do króla 30/5, Szilagyi, 292.

3'^) Król do Rakoczego z Krzemienia 26/5. Tame, 292.

3') Król do Rakoczego z Wgrowa 27/5. Tame, 298.

38) Rakoczy do króla z Bonia 27/5. Tame, 299.
39) Grondski, p. 410.
^*') Rakoczy do króla z Niemirowa 28/5 i 29/5. Szilagyi,

300, 301.

41) Karol Gustaw do Rakoczego 27/5, 30/5, 3/6. Tame,
299, 301, 302. Puf endorf C. G. § 18, pisze, e da Kozaków.

*2) Rakoczy do króla z obozu pod Grod(kiem) 3/6 o 12 w nocy.

Tame, p. 303.
43) Król do Rakoczego z obozu pod Gromazin? 7/6. Tame,

p. 304.
44) Król do Rakoczego z Chmielnika 8/6 1657 i z Mojchowa

12/6. Szilagyi, u. s. p. 305, 306. - Pufendorf.
*5) Waldeck do kurfirsta z Ostroania 22/5, 23/5, 24/5, 5/6. —

Karol Gustaw do kurfirsta z Krzemienia 21/5. Kurfirst do Karola

Gustawa 11,6 i do Waldecka 5/6. Urkunden u. Aktenstiicke,
Vni. 169—174.

4«) J. ukaszewicz: Jerzy Niemierzyc. Bibl. Warsz. (czaso-

pismo) r. 1860, n, str. 361 i nast. - Pufendorf, C. G. § 18. —
Zdaje si, e Giza nie dotar do Warszawy, bo Rudawski, krewny
Gizy pisze, e stolica poddaa si bez oporu.

Ordynans Jana Kazimierza Jakóbowi Gizie z Bankowa 30/5
1657 : aby rusza do Warszawy na zaog miasta i zamku jako

major i tam obj dowództwo nad jazd i piechot pod komend
majora Eliasza ckiego. A mb. Grabowski, Oj. Spom, II, 96.

—

Jemioowski (str. 222) pisze, e Czarniecki w drodze do króla

Warszaw osadzi, zleciwszy komend jednemu Niemcowi, lutera-

nowi, który pod pretekstem obrony klasztor bernardyski, dotd
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cay, doszcztnie zrujnowa, i zaraz królowi szwedzkiemu Warszaw
podda i sub u niego przyj.

^^) Relacya Lumbresa do Brienne'a 26 '6 1657. Rpis Ossol.
nr. 2973, k. 87 (Teki Lukasa). — Pufendorf, C. G. IV, § 18.

**) Rudawski podaje w caoci manifest Lubomirskiego.
49) J. Pastorius, Flor. Pol. VII, 596.

50) Hatzfeld an Leopold I, Wilica 7/7, 8/7 1657. Walewski,
Hist. wyzw. n, 84: „gleichwoU die Schuldt nicht IKM. in Polen,

sondern alleine dissen beyzumessen ist, welche niemanden ais ihren

freyen WiUen zuer Obrigkeit haben wollen".
5^) Noyers, z Czstochowy 27/6.

5*) Kraus, I, 246, pisze, e Lubomirski by szwagrem Rako-
czego (nie wiadomo w jaki sposób) i zaprzyjaniony z ksiciem
przez matk.

5^) Jemioowski, sfcr. 124.

^*) Artykuy sejmu presburskiego r. 1659, art. 24. — Estrei-

cher podaje 2 druki, których nie miaem, jeden p. t. Istotna relacya,

jak Lubomirski do królestwa wgierskiego wpad — a drugi p. t. Aus
Ungarn Relation, wie Marschal Lubomirski Ungarn eingefallen 1657.

*^) Noyers, u. s.

5^) Noyers 4/7 z Czstochowy. — Sobieski wróci z tej wy-
praw^^ z ran w nodze. J c z y s k i CoUectanea, Rpis OssoL
nr. 627, p. 295.

") Noyers z Czstochow^' 26/6 1657.
ss) To co Pufendorf pisze (C. G. IV, § 19), e król radzi

Rakoczemu, aby prawym brzegiem Bugu bez przerwy do Siedmio-

grodu ustpowa i stamtd Polaków napastowa, z Kozakami silniej

si zwiza, o przychylno Turków i Tatarów si stara, a król

ukoczj^wszy w kilku miesicach wojn z Duczykiem, wojn
w Polsce odnowi — tego wszystkiego nie ma w relacyi Stern-

bacha. — Tu naley list Karola Gustawa do Rakoczego z Brodnicy

19/6 z uwiadomieniem o wyprawie duskiej (Szilagyi, II, p. 306)
i odpowied Rakoczego z yczeniami pomylnoci, z Tarczyna 22/6.

Tame, p. 308.
59) Grondski, p. 411.
^0) Sternbacha Relacya z wgierskiego obozu niedaleko War-

szawy (z Tarczyna) 22/6. Szilagyi, II, 308-312.
") Pufendorf, IV, § 20.

«2) Pufendorf, C. G. IV, § 17. — Grondski, p. 411.
^^) Ea quae mihi Ser. rex Poloniae circa Rakotzci propensio-

nem ad pacem insinuaverat, aliud fundamentum non habere, quam
ex certis uibusdam litteris, quae ad Ser. reginae manus perven-

nerant ex castris Suecicis, ex uibus coniicere licebat, Transsilvanum
ad secessionem a Sueco propendere, ab eo vero tempore nihil ex-

pressius elicitum fuit, nisi quod certo constat, ipsos inter se non
usque adeo convenire. Interim laetatus est Ser. rex Poloniae, quod
M. V. suam ipsi circa hanc pacem intentionem per me exposuerit

promittitque, se nihil cum Transsilvano acturum absque M. V. me-
diatione et inclusione. Lis o la, Danków 16/6 Pribram p. 282.
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^^) List Stanisawskiego do królowej i Kemenyego do Stani-

nisawskiego b. m. i d., oraz list Mikesa do Witowskiego z obozu
pod Warszaw 21/6 1657 podaje Rudawski. Stanisawski radzi,

aby król obieca Kemenyemu, jako posiadajcemu indygenat, dobra
pewnej wartoci za usugi oddane i które jeszcze okae, a zarazem
prosi, aby i o nim nie zapomniano, bo pozbawiony sposobu do ycia.

Girardini, zastpca Lisoli w Polsce donosi Leopoldowi do Wiednia:

24/6 przyby jaki szlachcic wysany przez kasztelana sand. z li-

stem do króla. 25/6 stanwszy przed kanclerzem, podkanclerzym
i podskarbim, powiedzia, e jego pan, yjc w przyjani z kancle-

rzem siedmiogrodzkim, przedstawia temu, aby myla o swojem
bezpieczestwie, bo inaczej zginie wraz z ksiciem i wojskiem jego.

Radzi, aby si ksi pogodzi z Polsk. Mikes zaprowadzi po-

saca kasztelana do Rakoczego, a ten dowiedziawszy si o przy-

byciu posików austryackich , kaza Mikesowi napisa (powyej
wspomniany) list do kasztelana z obozu pod Warszaw 21; 6. Po
przeczytaniu tego listu uoono 25/6 warunki, pod jakimi mona
przystpi do traktatów z Rakoczym za wiedz i zgod króla Leo-

polda. Warunki te, które mia zanie ksiciu Miaskowski, przesano
Hatzfeldowi. Girardini do Leopolda z Czstochowy 26/6 1657.

Korduba, Akty do Chmielnicczyzny p. 491. — Instructio pro
Miaskowski supra htteris cancellarii Rakoziani de 21/6 1657 (data

mylna, prawdopodobnie 25/6). Tame, p. 487.

Kanclerz Rakoczego — pisa król polski do Hatzfelda — posa
Nam list pod pretekstem odpowiedzi na pismo kasztelana sandom.
Posyam Ci ten Hst, Rakoczy proponuje traktat pokoju. Koryciski
odpisa, chcc go zatrzyma w pochodzie. Tymczasem czekamy zdania

Twego, celem uoenia kategorycznej odpowiedzi. Król do Hatzfelda

z Czstochowy 25/6 1657. Tame, p. 490. — Instrukcy dla Mia-

skowskiego uoono w myl ycze Leopolda, który dowiedziawszy
si (ju 4/6), e Rakoczy gotów porozumie si z Polakami, zada
udziau w traktatach jako porednik i jako strona. Li sola do Leo-

polda z Dankowa 3/6 1657. — Gutachten der geheimen Rat, Wiede
4/6. — Leopold do Lisoli 7/6 1657. Tame, p. 475—477.

Ale Hatzfeld odpisa królowi polskiemu 26 6, e z hstu Mikesa
widzi, e Rakoczy szuka sposobu aby bez szkody do domu powróci
i tam czeka lepszej sposobnoci. Radzi odpowiedzie grzecznie

i wstrzyma si z kategoryczn rezolucy. Tame, p. 492.

Wkrótce potem odebra król list od Stanisawskiego z obietni-

cami Rakoczego (o których powyej wspomniano), i z asekuracy
ksicia przesan Stanisawskiemu : Cum ex V-ra Illustritate intelle-

ximus, propensum Ser. Regis ac Reipublicae animum ad paciscen-

dum nobiscum et hoc uidem fieri sub armistitio confirmante hoc
ipsum 111. Dn. Castellano Sandomiriensi in hac materia prout ad
111. V-ram contuHmus, reciprocamue propensionem declaravimus.

Ita V-ram 111. et medio... quos comperit assecuramus universos sub
verbo nostro principali, nos illa omnia Deo volente praestituros modis
ac conditionibus jam sibi notis absue tamen praejudicio foederis

cum Kozacis habere, dummodo ex parte S. M-tis et Reipublicae pari
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fide et sinceritate aeua valent... ex castris 1657. — Tame,
p. 474.

65) Girardini do Leopolda z obozu pod Pilic 29/6 1657.

Tame, 495. — Noyers z Czstochowy 27/6, 4/7 1657, p. 334,335.
^6) Girardini u. s. — Noyers z Czstochowy 11/7 1657.

*') „Przyjcia Rakoczego w te kraje na dobre zay chciaa

królowa, bo miaa sposoby, którymi si go od Szwedów oderwa
i na niche obróci mogo, niechby byli sobie ze Szwedem urywali

gowy i to jest djaba przez djaba wygania. Pisaa ona i dzisiejszy

podkanclerzy kor. pisa do niektórych Polaków, którzy przy nim
(Rakoczym) byh i ju na to si byy rzeczy skoniy, e Rakoczy

obawiajc si i Turków grocyh i Tatarów, których przy Polakach

widzia, przysa pana Poemskiego (moe Przemskiego) ; ten

przywióz do królowej listy od Kiraini Janusza, Mikiesza i Stani-

sawskiego, z których spodziewa si byo konjunkcyi Rakoczego

z nami przeciw Szwedom, której ona nie yczc go kona bardzo

yczya. Ówczesny podkanclerzy kor. (Trzebicki) i dzisiejszy refe-

rendarz kor. wiedz dobrze, jako w tem pracowaa królowa, aby

z Rakoczym koczy raczej traktatami, ni broni . . . Wiedziaa, e
przez ruin jego otworzyaby si droga Turczynowi do Siedmio-

grodzkiej ziemi, a Polska z tegoby adnego poytku nie miaa, lepiej

byo wojsk, si, pienidzy i przyjani jego, któr ju ofiarowa, zay
przeciw Szwedom. Dlatego yczya zwabi Rakoczego pod Kraków
i tam z nim traktowa, bo patrzc na to Szwedowie w Krakowie

bdcy nie pomauby si byli mieszali, a dobre byy i te kilka

miesicy, w któreby by pierwej móg si uwolni Kraków ... Ci

panowie wiedz dobrze, e ten by sensus królowej w tej mierze,

i wiedz, jak o tem dyktow^aa skoncypowany pikny dyskm-s, peen
wielkich racj^..." Wydga, p. 127—136.

^8) DeLumbres do Mazarina z Czstochowy 206. Rpis Ossol.

nr. 2976, k. 111— 112 (Teki Lukasa).

6») Król do Hatzfelda z Czstochowy 25/6. Walewski, Hist.

wyzw. II, 79.
'^") De Lumbres do Mazarina, Korzków obok Krakowa (moe

Korzkiew) 28/7 1657. Rpis Ossol nr. 2976, str. 121.

") Walewski, u. s. 81.

'2) Hatzfeld do Leopolda z WiHcy 8 7, Girardini do Leopolda

z obozu pod Krakowem 27/7 1657. Kordu ba, Akty do Chmiel-

nicczyzny 1648—57, p. 497 i 506. — Relacya Sternbacha do Karola

Gustawa (Szilagyi II, 116) nie wspomina, eby Rakoczy na Piotr-

ków szed do Krakowa (jak pisze Rudawski), a Sternbach znajdowa

si w obozie Rakoczego wraz z Grondskim, który równie nic

o Piotrkowie nie pisze.

'^2) Rudawski.
'4 Grondski, p. 414.

^5) Pufendorf, C. G. U, 266.

'6) Grondski, p. 414.

'') Zapiski Rudomicza: Petruszewicz, Litewski Zbiornik,

str. 126. — Sternbach, u. s. p: 317.
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'8) Grondski, p. 418.

") Jczyski, Collectanea Rpis Ossol. nr. 627, p. 294.
^^) Naoczny wiadek ks. Adryan Pikarski, kapelan Czarnieckiego,

opisa t wypraw, poczwszy od potyczki pod Magierowem a do
kapitulacyi Rakoczego w Midzybou, t. j. od 11/7 do 24/7. Jego
„Dyaryusz wojny z Rakoczym z obozu pod Midzyboem 25/7
1657". Rpis Ossol. nr. 240, k. 62, patrz Bib li ot. Ossol.,
czasopismo r. 1868, tom IV, 202—261, nie wiele si róni od
opowiadania Grondskiego, który wówczas bawi przy Rakoczym.
Trzymam si Pikarskiego, gdzie mowa o dziaalnoci Czarnieckiego,

a Grondskiego, gdzie mowa o akcyi Ralioczego — z uwzgldnieniem
relacyi posa szwedzkiego Sternbacha, który by przy boku ksicia.

*i) Rudawski, p. 343.
82) Rpis Ossol. nr. 113, str. 849. — Twardowski,

str. 231.
^^) Czarniecki wyprawi do obu hetmanów na podgórzu sto-

jcych, goców z uwiadomieniem o ucieczce i klskach Wgrów
i wzywa ich, aby si pucili w pogo i wzili w krzyowy ogie.
Pospieszyli i zczyli si z Czarnieckim pod Podhajcami. Rpis
Ossol. nr. 113, str. 845.

s^) Sternbach do króla 2/8, Szilagyi II, 316.
^^) Anton opowiada Buturlinowi, e opuci Rakoczego, gdy

ich pod ókwi Polacy rozbili. Buturlin do cara, w sierpniu 1657.
Akty J. Z. R. IV, nr. 7.

86) Grondski, 419.
87) Rpis Ossol. nr. 113, str. 845. — Kochowski, 11,222.
88) Relacya posa carskiego Zelibuskiego. Bucyski, 228.
8^) Sternbach, u. s.

9«) Tame.
^^) Tame. — Kozak Iwan Boszina, przystawiony jako jeniec

do obozu polskiego, zezna 21/6, e wojsko kozackie liczy 6.000
ludzi pod wodz Antona. Bohun jest generalnym obonym i dowodzi
regimentem, a pukowników trzech: Ferencz Serpin, Sulimeko
i Hromyka. Anton wysa z Brzecia pukownika janczarów z 50
janczarami i 150 konnych do Chmielnickiego; a wgierska armia,

jak sysza, hczy 15.000 ludzi i 15 dzia. Drugi jeniec Mikoaj,
szlachcic modawski, zezna, e Moldawianie i Woosi, wszyscy
konni, licz razem 4.000 ludzi i mr na zaraz, a Wgrów jest

16.000. Examen der Aussag der Rakotzischen Gefangenen 21/6 in

Czenstochow. Korduba, Akty do Chmielnicczyzny 1648—57,

p. 484.

^2) Wycig z angielskiego listu sekretarza Rakoczego Konstan-
tego Schaumisa 30/11 1657. — Ar eh iw J. Z. R. cz III, tom
IV, p. 346.

^3) Pikarski pisze, e Rakoczemu kazano zapaci mihon z.
wojsku, a dwa mihony wodzom.

^^) Transactio cum G. Rakoci conclusa in castris versus Czarny
Ostrów sitis 22/7 1657: in uorum fide nomina Nostra ponimus
scripta sigilloue Instrumentum praesens muniri jussimus. Podpisani:
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Potocki, Czarniecki, D. Stempkowski kaszt, bra, Jan Sobieski chor.

kor., Micha Mikes kanclerz transs., J. Lubomirski, Alex. Hilary Po-

ubiski pisarz polny \^rXL., Andrzej Potocki, Alex. Cetner kaszt,

hal.. Mik. Czetwertyski kaszt, miski, Jan Sapieha pisarz polny

kor., Sokolnicki, Tom. Uliski, Sam. Obodziski, Dymitr Winio-
wiecki, Sebast. Machowski pukownik, Zygmunt Hinek Topor po-

rucznik husarski, Szymon Kwilecki i Bidziski. D o g i el. Cod. Dipl.

Artykuy traktatu 22 7, przysiga komisarzów ksicia, przysiga
komisarzów polskich, delegowanych przez wodzów i ratyfikacya

(rewersa) Rakoczego podug formuy danej mu przez wodzów,
p. 529—533. — Theiner, Mon. Pol. El, 521, miedzy artykuami
traktatu podaje warunki, e ksi przystpi do ligi króla wgier-
skiego, Polski i Danii. — Korduba, Akty do Chmielnicczyzny,

p. 501. — Pufendorf, C. G. IV, § 21. — Grondski pisze, e
jecom polskim pozwolono pozosta, gdy zechc, w subie Rako-
czego. Wedug Rudawskiego i Pikarskiego wyrany warunek, aby
Rakoczy posa podarunki hanowi i wezyrowi tatar., nie zosta

w akcie umieszczony, ale na danie Mikesa w prywatnem zawarty

pimie.
9^) Rpis Ossol. nr. 113, str. 815—846; nr. 187, str. 354;

nr. 189, str. 1003—i. — Wahrhafte Relation von dem gliickhchen

Success der kon. polnischen Armee unter dem Conduite des H. Ge-

neral Czarnecken so er wider den Fiirsten Ragoczy aus Siebenbiirgen

erhalten. W katalogu Bibl. Ossol. nr. 14073—16^. — Ausfuhr-

liche Relation des ganzen Yerlaufs so sich zwischen Ihr. Kon. Maj.

von Polen und Schweden etc. etc. und dero Feldt-Herren mit dem
Fiirsten Ragoczi von 21/7— 8 8 begeben und zugetragen hat. W ka-

talogu Bibl. Ossol. nr. 14046— 16^. — Mon. Hung. Hist. Dipl.

XXm, nr. 214, 215, 216 (data: Czarny Ostrów 22/7 1657). —
Rudawski, p. 343— 345. — Kochowski, II, 223— 225. —
Pastorius, p. 601—602. — Grondski, p. 421—422. —
Twardowski, str. 232, 233. — Jemioowski, str. 226, 227. —
o, str. 30. — Relat. Histor. XXXIX, p. 5. — Theatrum
Europ. Vm, p. 115. - Gordon, p. 102— 103. - Pufendorf,
C, G. p. 266. — Lengnich, Vn, 177. — W opracowaniu Se w.

Zarzyckiego: Stosunek Rakoczego II do Rzeczypospohtej pol-

skiej od 1655— 1660.

^^) Józefowicz (Delectus ex annalium urbis Leopohensis,

Rpis w Bibl. G. Pawlikowskiego we Lwowie, nr. 211, p. 41), pisze.

e we Lwowie w r. 1657 panowaa zaraza, dzie i noc pogrzeby,

ale miasto nie upado na duchu, oddajc si opiece w. Stanisawa
Kostki. — Za zbheniem si Rakoczego do Lwowa w miecie po-

wstaa trwoga, miano si wprawdzie do obrony, ale strach wszyst-

kich ogarn, co kosztownego kto mia, stara si zamurowa, a na
wszystkich wieach i basztach stra odprawiano. Powietrze we
Lwowie. Zubrzycki, str. 379.

^^) Chody niecki, Historya Lwowa, str. 162. — Czarniecki

a ciyitate et nobilitate singulari significatione laetitiae tamuam
pater patriae susceptus. Wiele wic z ex historia collegii Leopohen-
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sis Soc. Jesu. Tomaszewski, Materiay do istorii Hayczyny, III,

p. 117.

Starsi mieszkacy Lwowa pamitaj dzi jeszcze, wywieszany
co roku w czasie odpustu 29; 9 na zewntrznej cianie kocioa
00. Bernardynów transparent, przestawiajcy w. Michaa depc-
cego smoka z ludzk gow, a obliczem wgierskiem. U spodu wiersze,

z których dwa pierwsze pamitam : Patrzaj jak potnego depcze
Lucypera, wity Micha Archanio patron tego grodu . . . Wartaoby
t pamitk odszuka i odnowi.

^**) Jemio o wski, str. 127,

99) Pastorius, Flor. Pol. VI[, 602.

1"°) Jemioowski, u. s.

101) Krymski han Mehmet Girej do króla z pod Kamieca
Podolskiego 27/7 1657: e odebrawszy list od króla, przez woosk
ziemi przeprawi si pod Kamieniec, gdzie otrzyma wiadomo, e
Rakoczy pod Zbaraem zostaje, przebierajc si ku Staremu Kon-
stantynowu; ruszy przeto na niego, zostawiwszy ciary, ze swoj
wszystk potg, w 100.000 ordy, aby go znosi. da, aby wojsko
polskie z armat jak najprdzej przybywao, iby co dobrego spra-

wi tego roku, aby w Polsce jako najprdzej zakwitn pokój,

„a zatem nieprzyjaciel aden way si przeciw nam nie bdzie.
Ale jeeli leniwie poczyna bdziecie, tedyby wszystko poszo na
przewok, a juby mi z tak wielkiem wojskiem nie acno posiko-
wa drugi raz ..." Korduba, Akty do Chmielnicczyzny, p. 508.

Achmet Gheray han, syn Sellemet Geraia, do króla z pod
Kamieca 17 miesica Dechewal 1064. Orygina w Rpisie Czart,
ru". 609, p. 55, przetómaczony w Rpisie Czart. nr. 612, p. 19:

donosi, e przyby sam pod Kamieniec w 100.000 ordy na pomoc
przeciw Rakoczemu i da, aby król wysa wojsko i ruszy sam
lub przysa hetmanów, iby si poczyli z ord i ruszyli na nie-

przyjació, a szybko, nie tak opieszale, jak przeszego roku.

List bana do króla z pod Kamieca 27/7 1657. Ar eh i w.

g. warsz. Essenciale tatarskie nr. 64: han donosi, e z posaców
wyrozumia, czego król da i e z wojskami pod Kamieniec na
Chmielnickiego wyrusza i pragnie, aby wojsko polskie i armaty
przybyy.

^•^2) Succusim processit usue ad Tarnopol. Grondski, 430. —
Ex febri et aegritudine animi languidus. Sternbach do króla 2/8.

Szilagyi, U, 320.

103) Przebieg ucieczki Rakoczego od Wisy do Wgier podaj
podug Grondskiego i na podstawie relacyi posa szwedzkiego Stern-

bacha 2/8 1657 (Szilagyi II, 316), bo obaj byh przy boku ksicia.
^"^) Salvis vix dentibus. Pastorius, Flor. VII, 604.

^°5) Rakoczy do króla z Eseden (?) 10/8 1657 z prob o po-

sanie przepustki (literae passus) zaodze krakowskiej, której wraca
rozkaza. Archi w. g. warsz. Essenciale VoL I wgierskie nr. 53.

^^^) Sternbach do Karola Gustawa z zamku wgierskiego Et-

schet 12/8 1657. Szilagyi, u. s. p. 320.
^°^) Jczyski, Collectanea Rpis OssoL nr. 627, p. 301.

Wojna Brandenburska. 23
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^°®) Sternbach, a za nim Pufendorf pisze, e pod Ska-

atem.
"») L e n g n i c h , Historya Pr. VII, 178. — Kochowski,

CUm. II, p. 225.
^'^^) List wezyra tatar, donosi królowi, e pod zameczkiem

Wiszniewcem. — Jemioowski pisze, e pod Winiowczykiem.
1") Bethlen, II, M. — Grondski, str. 442. — Kraus,

I, 296.

"2) Pufendorf, C. G. IV, § 21. — Sefer Ghasi aga do

kanclerza b. d. i m. Orygina wraz z tómaczeniem w B i b 1 i o t.

Czart. nr. 615, p. 155: e Siedmiogrodzian pobi i zabra Kimiana

i dwóch magnatów w niewol, ale król uciek, reszta zgina. Han
wyszczególni si tern zwycistwem, o jakiem podobnem nie pami-
taj. Aby kanclerz przypomnia królowi 4.000 dukatów obiecanych

przez Szumowskiego, z których otrzyma tylko 1.000.

Sefer Kazy aga do króla b. d. : Oznajmuj WKM. z wojska

naszego tatarskiego, e nieprzyjaciela waszego Rakoczego wojsko

pod zameczkiem Wiszniewcem oblegamy, trzy dni nie dajc mu si
wychyli nigdzie, w obleniu trzymali, a dnia czwartego ze wszech

stron skoczywszy, tabor rozerwali, tame wojsko wasze (prawdo-

podobnie: nasze) na szable wziwszy, sia na placu usali trupa

nieprzyjació, gdzie bardzo mao ywcem uszo i ci s wszyscy do

wizienia pobrani, midzy którymi Kimin Janusz ze wszystk star-

szyzn, kromie samego Rakoczego, który przed kilk dni, od-
czywszy si od wojska, uszed w kilkaset koni. Naszemu wojsku

staa si maa szkoda. Pole bitwy oglda p. Marszaek i pewnie

wam doniós. Upominam si o 4.000 czerwonych, co ich przed rokiem

obieca Szomowski. Korduba, Akty do Chmiehiicczyzny, p. 510.

Sekretarz Rakoczego, Konstanty Schaumis pisze: Gdy pokój

by umówiony i zawarty, wtedy Polacy, jako pierwsz prób swej

zwykej zdrady, dali nam na komendanta (t. j. na przewodnika)

Sapieh Litwina, który, zapomniawszy praw boskich i ludzkich,

wcign naszych spokojnych i bezbronnych w stron Tatarów.

Ar eh i w J. Z. R. cz HI, tom VI, p. 346. — Na mocy ukadu
zawartego z Rakoczym, oddzia jazdy Sapiehy mia odprowadzi
ksicia bezpiecznie do granicy i prowadzi wojska siedmiogrodzkie

na zachód w porozumieniu z Kemenym. Sapiehy przytem nie byo. —
„Die Friedenstraktaten und Conditiones sind IKM. von dem General

Sapieha den 29 Julii per expressum geschickt worden , und den

31/7 um 11 Uhr vormittags vom besagten Sapieha abermal durch

einen seinen Edelleute IKM. in praesentia meiner konfirmiert worden.

Wobei auch der General Sapieha IKM. gehors. andeuten lassen, dass

er denselbigen Abend noch bei IKM. erscheinen und und von allem

gehors. Relation tun woUe. Relation des Garniers an Kónig Leopold.

Praga 5/8 1657. Korduba, Akty do Chmelniczczyny, p. 510.

^^^) „...I ledwie tym rzeczom non imminebat periculum teraz

obowem nihilominus wgierskim zatamowane". Potocki hetman kor.

do króla w Podhajcach. Archi w. warszawskie, autogr. — „Przy-

zna si jednak musi, e wojsko kor. wraz z htewskiem przecie
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w strachu by musiao, bo nieomylnie gdyby si byli Tatarowie na
Wgrach nie obowili, bodajby czego okoo wojska nie pomyleli,

które zndzniae i nadwyrone bdc, wieym Tatarom w wielkiej

potdze bdcym ledwieby wydoao". Jemioowski, str. 128.

"*) Kemeny Janusz, byle by solutus z wizienia, minatur

Rakoczemu disturbationem pastwa. Potocki hetman do króla

31/8 u. s.

^15) Chmielnicki do cara 10/7 1657 (s. k.). Akty J. Z. R. XI,

poselstwo Tetery p. 706. — Kozacy w czasie wyprawy hana przeciw

Rakoczemu wpadU do Krymu i Nohaju, kraj spustoszyli, 7.000

jeców i 100.000 ywizny zabrali, a za drugim razem Ozowa do-

bywah, 4.000 ludzi zabili i 600 siedmiogrodzian uwolnili i na Za-

poroe przywiedli. Daniel 01ivenberg do Karola Gustawa z Jass

18/8 (s. k.) Archiw J. Z. R. cz m, tom VI, str. 330. — Tene
do króla szw. 19/11 1657. Tame, p. 339.

^^^) Pismo hospodara Stefana do Szwecyi 24/12 1664. Hor-
m u aki, Documente Vol. IX, part. I, p. 217.

"^) Mehemed Gheraj han do króla b. d. im. Orygina w Rpi-

sie Czart. nr. 610, p. 145, z tómaczeniem : e liczne wojsko

zebrawszy, prosi, aby król wysa hetmana, piechot, jazd, armaty

do Kamieca celem zczenia si z ord przeciw Rakoczemu. Za-

pewnia, e i przeszego roku dziaa na poytek króla, ale skutek

nieodpowiedzia zamiarom, bo król nie wysa wojska
;

poleca od-

dawc listu Dedecha-ag, z którym mona otwarcie mówi i nie

trzyma go dugo, a donie, jakie korzyci przyniós królowi pokój

zawarty z Moskw, czy pomoc, której si spodziewa, przybya i gdzie

Rakoczy i Kozacy (Anton) si znajduj. — Wspomniany w licie

haskim Dedech-aga, wysany by (po raz pierwszy?) w kwietniu

lub z pocztkiem maja, bo pukownik bracawski donosi Chmiel-

nickiemu 7/5 (s. k.), e han, jak hospodarom doniesiono, przeszed

Dniepr i wysa trzy podjazdy, a Dedisz Akeja (moe Dedech-aga)

ma i pod Kamieniec ku Lachom. Akty J. Z. R. XI, (midzy li-

stami, które Wyhowski odda Buturlinowi, list 11).

Tene pukownik doniós Wyhowskiemu 29/6 s. k., e zmu-

szony ustpi do Bracawia, bo duo Tatarów idzie, wypytywa
Dedesz - ag. Zawilichowski dowodzi w Kamiecu. Tame, 706,

(midzy listami, które odda Tetera nr. 11).

Chmielnicki pisa do cara 10/7 (s. k.), e gdy han zagony

rozpuci, pukownik bracawski dosta jzyka i te wiadomoci mamy,
e han posa do Polaków Dedesz -ag, aby si z Rakoczym i ho-

spodarami pogodzili. Tatarzy uderzyh na bracawskiego pukownika,
zczywszy si ze starost Kamieca, a han w Bracawszczynie
czeka na wojsko polskie, bo posa Dedesz-ag, dajc popiechu.

Tame, str. 706.

^^^) Hetman do podkanclerzego w Podhajcach 31/8 1657 i do

króla 31/8 u. s.

^^9) Tame. — Tu nale nowiny p. t. Nova haec sunt, b.

m. i d. Orygina Ar eh. g. w ars z.: Jako han przeszed granice

nasze, szkody wielkie poczyniwszy, zaraz na wooskiej stronie ru-

23*
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gowa si z wojskiem swojem i winiów (polskich) odbiera i do

Kamieca odesa kilkadziesit przez murze jednego. Posa do ho-

spodarów, aby jasyr wszystek polski wróciH i skarby, które z Polski

wywieli, a jeliby ich zebra nie mogli, tedy ex suo aerario za-

paciU, udajc, e mu król te skarby darowa i potrci w zatrzy-

manem przez kilka lat honoraryum, i aby wszystkich pukowników,
rotmistrzów, którzy do Polski chodzili, wydah hanowi. Jednego

murze z kilk tysicy Tatarów na to przeznaczy, aby te punkta

do efektu przywiedli . . . Wojsko tatarskie na Budziakach stoi, cze-

kajc na nasze wojsko, z którem pospou pójdzie na Ukrain.

Chmielnicki pewnie zdech.
^2") che ogni uno credeva terminala la sua vita perche al

hora universalmente gfera augurata la morte. Galeazzo Gualdo
Priorato Hist. di Leopoldo, I, 32.

121) Tame.
122) Hetman do króla w Podhajcach 31/8 1657. Orygina

w Archi w. g. w ars z. — Rakoczy do hetmana Potockiego

z Szamos-Ujvai' 28/8 1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 140, k. 270.

123) Grondski, p. 443.

124) Gordon pisze p. 171: e takowi, nie mogc si do-

czeka wykupienia, postanomli ratowa si ucieczk 1659, ale plan

zosta wykryty, poczem osadzono ich w wizieniu w acucie. —
Pisze Pasek, e zrazu wino pili i na srebrze jadali w acucie, jak

za nie byo wida okupu, pijah wod, drwa rbaU do kuchni i no-

sili, i w tej ndzy ywot skoczyli. Apafi wróci do Siedmiogrodu

„coelitus piane demissus insperatus sospitator Michael Apafi".

Grondski, p. 446. — Grondski by póniej sekretarzem Apafiego.

126) Za czterech pukowników dah Tatarzy 12.000 talarów,

dawano im 4.000. Daniel 01ivenberg do Karola Gustawa z Jass 18/8

1657. Hormuzaki, Documente IX, czci, p. 86. — Galeazzo
Gualdo Priorato (Hist. di Leopoldo I, 32) pisze, e Tatarzy

dah za Kemenyego 400.000 talarów, a za drugiego generaa
200.000.

126) Rakoczy do króla, dwa listy z Radnot 21/10 1657 i jeden

z obozu Balasfalva 10/11 1657. Szilagyi, u. s. 324—327.
^27) Sternbach do Karola Gustawa z zamku wgierskiego Et-

schet 12/8 1657. Tame, p. 320.

128) Pufendorf, C. G. IV, § 23.
i2») Raport ambasadora weneckiego Baptysty Nani z Wiednia

11/11 1656. Hormuzaki, Documente, IX, cz I, p. 80.

130) Dodatki nr. XXIV.
131) Nani z Wiednia 23,3 1657. Hormuzaki u. s. p. 83.

132) Reningers Bericht an Kaiser, Konstantinopel 12/4 1657.

Walewski, Hist. wyzw. II, Dokumenta nr. 1.

13 i) Walewski, Hist. wyzw. II, p. 7. — Reninger zwie go

Claudius Schalam, Pufendorf Rolambem. Wysany zosta 23/9

1656, jecha przebrany pod obcem nazwiskiem przez Czechy, Wie-

de, Wgry do Siedmiogrodu, a 24/3 1657 przyby do Konstanty-

nopola. Audyency mia 29/5.
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^3*) Sonst erbith sich Ragozy der Ottomanischen Pfortten aus

dem Konigreich Pohlen und von dem, was er albereith occupirt,

jehrlich 40.000 thaler tribut und drey Jahr, id est 120.000 thaler,

bald anticipando zue liffern, wan man ihme assistiren oder wenigst

in seinen Progressen nit verhindern werde . . . Der Furst in Sieben-

biirgen offerirt der Ottomanischen Porten obgedachten massen aus

Polen einen Tribut. Reninger, Bericht an Kaiser 12/6 1657.

Walewski, Hist. wyzw., Dokumenta nr. 2. — A Ragozio sibi

injunctum Portae honorarium aliuod annuum sexaginta milia aure-

orum nomine Poloniae, ubi eo Regno potitus est offerre . . . intempe-

stive Turcis obtulerunt (posowie). Pufendorf, C. G. IV, § 23.

136) Reningers Bericht 12/6 1657, u. s. — Korduba,
Akty do Chmielnicczyzny, 1648— 57, p. 479.

136) Pufendorf, C. G. IV, § 23.

137) i Lillienkrona. Hammer, VI, 11.

138) Reningers Bericht, 23/9 1657. Hammer, VI, 11.

139) Pufendorf, u. s.

1^^) Galeazzo Gualdo Priorato Hist. di Leopoldo, I,

32. — Jczyski Collectanea, Rpis Ossol. nr. 627, p. 307.

1*1) Reningers Bericht, 4/8 1657. Hammer, VI, 11.

Hammer tame pisze, e w maju przybyli do Konstantynopola po-

sowie Rakoczego Franc. Szepessi i Mik. Torday.
1*2) Podug Hammera (V, 646) po Bieganowskim przyby

do Konstantynopola Albert Raziuski (?) w orszaku 30 osób z po-

dzikowaniem, e sutan wysa posa swego Mustafa-ag, którego

jednak Szwedzi pochwycili: prosi o pomoc w razie potrzeby ze

strony hana, Rakoczego i hospodarów. Po Raziuskim przyby Na-

biaski (?), a po nim Bieniewski ze Lwowa, jak wiadczy list, który

Reninger cesarzowi przesa (Litterae Regis Poloniae ad Imperatorem

Turcarum dto 26/12 1656): Redux ab urbe Constantinopoli Nabiaski
noster ad S. V. ablegatus, sub idem vero tempus incidit adventus

in aulam nostram Gen. Mustafa-aga S. V. anno praeterito ad Nos

ablegati, quem hostes nostri interceptum hucusue detinebant. Hic

vero litteras S. V. minime exhibuit, nempe a Suecis praereptas —
nunc ad S. V. nostrum ablegatum Gen. Bieniewski, qui conspira-

tionem hostium nostrorum Suecorum et Moscorum et aliorum S. V.

referet ac simul ab Eadem subsidia rebus nostris contra perfidiam

dictorum hostium implorabit. — W instrukcyi danej Jaskólskiemu

stoi : „A e przez p. Bieniewskiego przypomina nam cesarz JKM.
w Hcie swoim ze zego udania, e Kozacy od króla i Rpitej krzywd
maj i dla tego przysig uczynih Porcie, potrzeba..." vide In-

strukcya Jaskólskiego.
1*3) Instrukcya Jaskólskiego b. d. (stycze 1657). M. Kor-

duba, Akty do Chmielnicczyzny 1648— 57, p. 422. — Wyjecha
7/2. Tame, p. 441. — Matka Rakoczego kazaa go uwizi na
terytoryum króla wgierskiego.

1**) Jaskólski do podkanclerzego kor. Dodatki nr. XXV.
1*5) Pufendorf, C. G. IV, § 23, 24. — Hammer, V, 647,

VI, 10, 11.
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^*^) „Papie za zwycistwo z Rakoczego otrzymane, od w.
Marka do w. Stanisawa Te Deum piewajc, pieszo, bez kapelusza

w deszczu szed we rod z 30 kardynaami, potem na podziko-
wanie jedn, drug o w. Kazimierzu modlitw piewa i wszystkim

przytomnym bogosawiestwo, a modlcym si w tym dniu w ko-

ciele w. Stanisawa peny odpust udzieli. Wielce sobie to Rzy-

mianie wa i mieni, e nie pamitaj papiea, idcego w procesyi

po zwycistwach z inszych katolickich królestw". Rpis Ossol.
nr. 2346, str. 380. — Jczyski Collectanea, Rpis Ossol. nr.

627, p. 307.

VII. MIER CHMIELNICKIEGO.

*) Chmielnicki do Pawa Sapiehy wdy wileskiego z Czechryna

17/1 1657: skary si na ucisk cerkwi greckiej, da inkwizycyi

i zadouczynienia. J. ukaszewicz, Dzieje Kocioów wyzna-

nia helw. na Litwie, II, 251.

2) Stefanowiczowi, który przyby z hstem Bogusawa Radzi-

wia i z instancyami Karola Gustawa w sprawie tego ksicia,

owiadczy Chmielnicki, e w myl yczenia ksicia i króla bierze

pod protekcy Ksistwo Suckie, bdzie je broni nawet przed Mo-
skalami i wyle w tym celu puk kijowski i biaocerkiewski. Ar-
chi w J. Z. R. cz III, tom VI, 189. — Zdaje si, e Bog. Radziwi
prosi Chmielnickiego o instancye, aby car odda córce hetmana
Janusza Radziwia dobra dziedziczne i królewszczyzny po ojcu.

List Chmielnickiego do cara 13/3 1657. Akty J. Z. R. El, 599.

^) Posowie, ukasz Jelski marszaek piski, z Adamem Spyt-

kiem (czy Spytkowskim) stolnikiem brzeskim, na upewnienie wiecznej

przyjani zawarli z hetmanem ukad ubezpieczajcy, e hetman
okrom zaóg po miastach adnego wojska do tych powiatów nie

wyle, ale ich broni bdzie, przy wierze katolickiej zachowa, nie

przymuszajc do greckiego obrzdku, obce jednak sekty i uni
wykorzeni; swobody, sdy szlacheckie pozostawi, a oraz dygni-

tarstwa, których konfirmacy hetman przy sobie zostawia, za zale-

ceniem starosty swego, a na wojskowe przeoestwa pukownik
z rotmistrzami i porucznikami bdzie podawa. Szlachcie nie wolno

bez wiedzy i pozwolenia hetmana z kimkolwiek przyja stanowi
i wojny zapowiada. Majtki dziedziczne zostaj przy wacicielach,

okrom królewszczyzn, które po mierci posiadaczy przejd do rk
wojska zapor. Punkta powysze hetman przez posów swoich przy-

sig stwierdzi obieca po zoeniu przysigi przez szlacht, której

rot posowie przywieU: e wszystko, co posowie z hetmanem
umówiU, dotrzymaj sami i ich potomstwo, i e na wszystkich nie-

przyjació wojska zapor, ruszy bd powinni. Uniwersa Chmiel-

nickiego przyjmujcy powiat piski pod protekcy wraz z rot
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przysigi 28/6 s. k. 1657, przyjty do ksig kijowskich 7/7 s. k.

1657. Pamiat. Kij. HI, 143. — Rpis Czart. nr. 2195.

Ale po mierci Chmielnickiego szlachta o protekcyi kozackiej

sysze nie chciaa. Gdy przyby Hrusza na odebranie przysigi

27/8, zjechali si 4/9 w 200 koni i nie dopuciwszy Jelskiego do
obrad, owiadczyli, e raczej umiera gotowi, nili na tak tyrask
niewol pozwoli, zwaszcza na zniesienie unii i na pomoc przeciw
Tatarom. Kozacy odeszli z pogrókami, a szlachta wysaa do hetmana
Sapiehy posów o pomoc i miaa si zjecha 10/9 do Piska. Wia-
domo z Piska po mierci Chmielnickiego b. d. (6/9). Orygina
w Rpisie Czart. nr. 2105.

^) Bucyski: Bohdan Chmielnicki, p. 227.

^) Stan. Radzikiewicz do króla b. m. i d. Arch. g. warsz.
Esenciale, Turcica nr. 36: „...han ledwie po w. Jerzym ruskim
ruszy do Wooch, zczywszy si z pasz sylistryjskim. Jeli si
Woosi upokorz, wemie ich z sob do Multan, hospodarów od-

mieni i wszystkie potgi zebrawszy, pójdzie prosto na Rakoczego.
Sutan chce take ruszy.

^) Kozaccy posowie przybyli do Wilna po zawarciu traktatu

z Rakoczym; z polskimi komisarzami si nie widzieli, bo im nie

pozwolono. JeU wysali kogo z poród siebie do Chmielnickiego

z t nowin, to wtedy, kiedy komisarze moskiewscy zaproponowali
polskim elekcy cara na króla polskiego. Z propozycy elekcyi cara

za ycia J. Kazimierza wystpi Odojewski 26/8 (n. k.). Zarcza
Rpltej odzyskanie odeszych ziem i ustpienie ich królowi, jakote
odebranie wspólnemi siami Inflant i innych prowincyi i obiecywa
poczenie wojsk carskich z wojskami Rpltej, byle Korona i Litwa
bya w unii z Moskw. Niektórzy komisarze polscy byh skonni
do zawarcia takiej unii, ale Moskale o oddaniu Ukrainy sucha nie

chcieli (3/9), bo gdyby car Kozaków opuci, toby si poddali Turcyi.

Cesarscy posowie namawiah polskich komisarzów, aby przy pola-

nowskich traktatach stali.

O Relacya okolniczego Fedora Buturlina, namiestnika murom-
skiego. Akty J. Z. R. III, 554. — Buturhn, wojewoda kijowski

do cara w Ustopadzie 1656. Tame, str. 551.

^) Bucyski, 214.

") Czechryski ataman mówi w r. 1 669, e Czechry stawia
ojciec Chmielnickiego Micha i zacz mieszka w górnym gródku,

ale jeszcze w tym gródku y nie dali — a saraj na armaty po-

stawi Bogdan, ale y pod gór w miecie, a nie w górnym gródku.

Akty J. Z. R. VII, 280.

^°) The travels of Macarius patriarch of Antioch, II, 213.

^^) Tame. — Opisanie Czechryna w pamitnikach Gordona,

p. 443, 447, 498, 500, 507, 513, 517 i w Sowniku Geograficznym.
^0 Uniwersa Chmielnickiego 2/5 (s. k.) 1657, w którym za-

chcajc greckich kupców, aby w te strony z towarami przychodzili,

uwalnia ich od miejskich, pukowych i magistrackich sdów, pozwa-
lajc sdzi si midzy sob. Drugi uniwersa w miesic póniej
pozwala na bezporedni torgowl we wszystkich grodach i mia-
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steczkach Ukrainy. T. Czechowski, Kijów 1884, Akty grecze-

skawo niyskawo bractwa.
1^) Chmielnicki do Karola Gustawa z Czechryna 24/11 1657:

e od dugiego czasu, odkd wysa Daniela, nie mia wiadomoci
od króla. Gdy w tyme czasie odebra list o wyprawionych po-

sach, zapewnia w nastpnem pimie 26/11 o gotowoci suenia
królowi. Ar chiw J. Z. R. cz HI, tom VI, 178, 180.

^^) Relacya Stefanowicza, posaca ks. Bogusawa Radziwia
do Chmielnickiego b. m. i d. prawdopodobnie we wrzeniu 1656,

bo Chmielnicki doniós, e Rakoczy konfederacy z nim zaprzysig,
a han i hospodarowie w obecnoci Stefanowicza odnowih przyja
z Kozakami. Ar eh i w J. Z. R. cz III, tom VI, str. 189.

15) Tame, p. 128, 129, 174.

1^) Instrukcya dana Jakóbowi Terneszeldowi i Gotardowi Wel-
lingowi, wysanym do Chmielnickiego celem zawarcia wojennego
sojuszu i dla krymskich spraw, dana we Frauenburgu 25/9 1656

st. kal. Ar chiw J. Z. R. cz Ul, tom VI, str. 140—166.
1') Projectum Foederis inter S. M. et Chmielnicky pangendi.

30/9 1656. Tame, p. 167.

^*) Welling ju by w Czechrynie dwa dni, kiedy Chmielnicki

odprawia goca szwedzkiego, Szkota, Tomasza Garschowca (Chmieln.

nazywa go Garson) z obietnic, e jak tylko Welling przybdzie,

zostanie zaraz odprawiony, a król nie bdzie si móg uskara na
niestateczno, poniewa nienawidzi ludzi liskiej wiary, ale uzna
szczero zwyczajn w sercach tych, którzy uczciwie kochaj.
Chmielnicki do króla z Czechryna 18/1 1657. Tame, p. 375. —
Welling w relacyi susznie podejrzywa Wyhowskiego, e nie chcia
z nim mówi przed odprawieniem goca, eby pose nie doniós
królowi, e Kozacy sojuszu zawrze nie chc.

19) Relacya Wellinga w lutym 1657. Tame, p. 201— 207.

^°) ... cum ipsi (Kozacy) contra totam Russiam Rubam ad

Vistulam usue praetenderent. Pufendorf, C. G. IV, § 25.

^0 Chmielnicki do Rakoczego z Czechryna 26/1 1657 (list

posany przez WeUinga) : donosi, e odroczy spraw sojuszu ze

Szwecy do czasu wysania posów swoich do króla.

22) Stanisaw Kazimierz Bieniewski Radwanita, pisarz grodzki

ucki, nastpnie kasztelan woyski, a w kocu wojewoda czerni-

chowski, starosta nossowski. W Rpisie Warmiskim, pisze Niesiecki,

jest orygina relacyi negocyacyi Bieniewskiego kaszt. wo. z Tetera,

hetmanem kozackim, a take transakcya z Tetera traktujcym
w imieniu Wyhowskiego.

23) Instrukcya Bieniewskiemu dana 1657. M. Korduba,
Akty do Chmielnicczyzny 1648— 57, p. 420.

2*) Kubala, Wojna szwecka, sejm w maju 1655, str. 50

i Wojna moskiewska, str. 295— 298.
2'') Leszczyski wda pozn. do pisarza wojska zapor, z Kalisza

31/1 1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 22, k. 36: pisze, e zdro-

wie, dla którego za granic musia szuka medyków, nie pozwolio
mu kontynuowa zacztej rok temu ze Lwowa w maju korespon-
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dencyi, ale mia nadziej, e komisya naznaczona do uspokojenia

wojska zapor, i ukady z carem i mosk. narodem miay uspokoi

doskonalej nasze domowe zawieruchy, zwaszcza kiedy hetman przez

posy swoje w Warszawie z tem królowi ozwa si i tego yczy,
i do generalnego (pokoju) take swoj owiadczy skonno. W tem

wikszem tedy musimy zostawa podziwieniu, kiedy to zaczte

o wiecznym pokoju z carem dzieo, nie tylko dobry swój wzio
pocztek z respektem i konsyderacy na wojska zap., ale na krótki

czas bdc odoone nie z nadziej, ale z pewnoci tego wszyst-

kiego skoczenia z ukontentowaniem hetmana — a tu wie niesie,

e hetman posa niektóre puki Rakoczemu. Prosi wda Wyhowskiego

o wiadomoci, zapewniajc o gotowoci do usug hetmana i wojska

zaporoskiego.
26) Kochowski (Clim. II, 217) dodaje, e król Bieniewskiego

i Ludwika Jewaszewskiego do Chmielnickiego wysa. — Ale Kazi-

mierz Ludwik Jewaszewski (deputat skarbowy, nastpnie kasztelan

smoleski, by wedug Niesieckiego komisarzem do Kozaków), do-

piero póniej do hetmana Wyhowskiego wraz z Bieniewskim zosta

wysany. Pastorius, Flor. Pol. YII, 612.

27) Chmielnicki do króla z Czechryna 18/4 (prawdopodobnie

st. kal.) Pamiat. Kijów., Ul, 138.

28) Ar eh iw. g. warszaw., Esenciale, kozackie, nr. 13.

2») Wyhowski do króla z Czechryna ...Aprihs 1657. Do-
datki nr. XXVI. — Tene do kanclerza z Czechryna 28/4 1657.

Pamiat. Kijów., III, 137: „Ustna relacya Bieniewskiego obznajomi

WP., jak pracowaem, aby umorzy wewntrzne zamieszanie, iby
porzdna metamorfosis z dobrem obojej strony zbudowana by
moga".— Archi w. g. warszaw., Esenciale, kozackie, nr. 13:

e zajtrzone dyferencye midzy wojskiem dotd nie s umierzone.
30) Engel, p. 210. — Bantysz Kamieski, II, 11.

31) Peter Freiherr von Parchevich Erzbischof von Martianopel —
geschildert von Julian Grafen Pajacevich. Archiv fiir osterr.

Geschichte Bd. LIX, p. 337. Z podaniem róde z archiwum wied.
32) Nani do senatu weneckiego z Wiednia 20/1 1657. Kor-

du ba. Akty do Chmielnicczyzny, 1648— 57, p. 433.

33) Spondemus non alio nos contentos fore intermediante nec

alterius alicuius quam SCM. innixuros consilio, si tamen secm-itati

integritatiue status nostri nulla inferatur iniuria. List Chmielnickiego

do cesarza z Czechryna 18/4 1657. P. Freiherr von Parchevich

u. s. p. 529.

3^) Radców hetmana goci 20 razy u siebie z kadorazowym
wydatkiem 5 florenów; na przyjcie 26 pukowników, którzy kilka-

krotnie po jednemu do niego na konferency przychodzili, wyda
160 guldenów, stra kosztowaa 45 guldenów. Od Chmielnickiego,

który otrzyma od niego do 3.000 flor. w podarunku, rachujc w to

pukowników, syna i on hetmana, która si dsaa, e jej adnego
podarunku nie dah, nie rachujc wykupu za wicone jaja, gdy
inaczej skpano by ich gwatem w zimnej wodzie — otrzyma cum
nostra confusione wiatyk 18 talarów, t. j. 28 z. w samych póto-
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rakach, o czem moe zawiadczy Bieniewski, który 15 talarów

take w pótorakach otrzyma. Tame, p. 562. — Walewski,
Hist. wyzw. n, 181.

^^) Uniwersa Chmielnickiego z Czechryna 18 4 1657 nakazuje

dawa wszelk pomoc oraz podwody. Rpis Ossol. nr. 2346,

str. 380.
SG) Vera litterarum paria

,
quas ChmiUtzki ad ieniczerionim

vicarium (Kiahia bej, namiestnik naczelnika janczarów, janczar-agazy)

scripsit, commendans ei ad Portam Ottomanicam legatum suum fidei

et subiectionis suae erga Turcas testem. Z Czechryna w marcu 1657,

z podpisem : Universus exercitus Zaporoviensis, eorumue magnates,

ac Campiductor Bugdanus Chimilitzki sendtia benevole offerunt: —
prosi, aby pose wróci z podan i najaskawsz odpowiedzi.
Ar chi w J. Z. R. cz HI, tom VI, p. 216.

^') Reninger zwie go a Qualen, Pufendorf Rolambem. Wysany
do Konstantynopola 23/9 1656, jecha przebrany pod obcem nazwi-

skiem przez Czechy, Wiede, Wgry do Siedmiogrodu, a 23/4

przyby do Stambuu, audyency mia 29/5.

^^) Reninger Bericht an Leopold 126. Walewski, Hist.

wyzw. U, 7.

2^) Chmielnicki do cara z Czechryna 13/3 1657 (dwa listy

wysane przez Kikina). Akty J. Z. R. m, 597, 599. — Pisa te:
a skoromy punkta od Lachów dostali, zaraz do okolniczego i wo-
jewody And. Butru-hna posalimy, bo to s kamliwe, a te, które

od cara przez stolnika Was. Petrowicza Kikina przywiezione, praw-
dziwe (zdaje si, e mowa o punktach komisyi wileskiej). — Do
Kikina pisa Chmielnicki z Czechryna 14/3 1657 (tame p. 610),

e po odjedzie Kikina przyniesiono list od Antona Zdanowicza
24/2 z pod Przeworska, e Lachy rozbiegli si, nigdzie ich nie ma
w wikszej sile, tylko troch z Czarnieckim za Krakowem, a te

wojska z pod Przeworska poszy pod Kraków.
*°) ... habuimus audientiam apud Ducem Cosacorum, ubi com-

morati sumus per menses tres, quousque negotia cum duce Cosacorum
tractavimus pro revocandis his militibus Rakoczio concessis ... In

hoc oppido (Brusiów) invaserunt nos Cosaci, in aresto per 45 dies

detinuerunt . . . qui (Chmielnicki) respondens mihi (Archiepiscopo)

magna iracundia dixit, quod nos fraude iUum decepissemus. Suam
Caes. Majestatem nimirum alium Legatum misisse ad Tartaros, ut

illi ex una parte insurgerent, ex altera Poloni cum copiis suis contra

Cosacos. Walewski, Hist. wyzw. II, Dokument XXX, b. d. z ar-

chiwum tajn. p. t. Legatio ad Cosacos Petri Parchevich et Christo-

fori Marianowicz interpretis. — Nie znalazem tego ustpu w Relacyi

wydanej przez Pajacewicza.
*^) Parchevich do Koryciskiego kanclerza kor. ze Lwowa

28/6 1657. Archi w, g. warsz. Esenciale, Vol. I (polskie), nr. 29.

*^) Lisola, Danków 3/6: Der heute zuriickgekehrte erste

Deputirte Polens an die Kozaken hat Lisola die Friedensliebe der-

selben beleuchtet.
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*') Von den Kosaken sind Nachrichten eingelangt, dass sie

sich zum Frieden mit Polen neigen. Legatum Polonicum ad Cosacos

cum certis uibusdam conditionibus, de uibus cum ipsis medianie

legato Caesareo convenerunt, huc brevi adfuturum, legatum vero

Caesareum, cuius opera in hoc negotio fuerat peruam utilis, rebus

ad votum confectis, Yiennam reversurum. Die Kosaken verlangen

unter anderem, dass der Polenkonig sich mit ihnen gegen die

Turken verbinde, was Casimir aus Furcht vor den Tartaren nicht

offen zugestehen will; doch hat er ihnen die Hoffnung dazu ge-

macht. Li sola, Danków, 29/5.

**) J. Leszczyski wda pozn. do stolnika krak. z Wrocawia
16/6 1657. Rpis Czart. VoL 388, nr. 91, k. 155.

*5) Potocki do króla z Sokala 25/5 1657. Pamiat. Kij. kom.

in, 3, str. 142 : pan pisarz grodzki ucki (Bieniewski) peracta functione

w Ukrainie, jedzie do WKM., eby ustnie opowiedzia, co zdziaano

w tamtym iJcraiskim horyzoncie u Chmielnickiego, pomaga mu
sdzia ukowski dla bezpieczestwa drogi. Ja rozkazy WKM. z 9/5

przysane z Bankowa staram si wypeni, patrzc na zamanie
ordy i na przybycie posików austryackich, oraz na postpy nie-

przyjaciela, mieszajc jego zamysy. Z Kamieca wieci, e han

pospiesza ku wooskiej ziemi, a i tureckie nie mae siy, twierdz,

do 100.000 wojska. Niektórzy obawiaj si tej potgi w miejscach

ciasnych i bez poczenia z wojskiem litewskiem.

*^) Senatorowie i wojsko do Chmielnickiego z Sokala 17/5

1657. Kopia oryginau w Rpisie Czart. nr. 402, p. 197.

*') Sejm pozwala na restytucy wszystkich dóbr do cerkwi

greckich nalecych, ilo Kozaków ogranicza do 40.000, 6.000

Kozaków pozwala przypuci do prerogatyw szlacheckich; Chmiel-

nicki mia zosta wojewod zaporoskim i hetmanem z miejscem

w senacie po wojewodach i t. d. Kubala, Wojna moskiewska,

str. 295— 298 i Wojna szwecka str. 50.

*^) Instrukcya Bieniewskiemu sekretarzowi król. dana do

Chmielnickiego ex senatus consulto, w Dankowie 13/6 1657. Pa-

miat. Kijów. III, str. 153. — Archi w. g. warszaw. Esenciale

kozackie nr. 15, tatarskie nr. 62.

Bantysz Kamieski pisze, ze w lipcu 1657 panowie polscy:

hetman Potocki, Lubomirski, Czarniecki i Jan Sapieha, postanowili

wysa posa do Chmielnickiego, ofiarowujc mu w imieniu króla

udzielne ksistwo, pukownikom starostwa, a Hcznym Kozakom
szlachectwo i wszelakie wolnoci, jeli odstpi cara. JeH si na to

zgodz, wolno im bdzie po upywie jednego roku lub dwu lat

„worwatsa w Rossiu"
;
jeli nie zechc, Polacy uderz na nich wspól-

nie z Tatarami. Posowi polecono, aby si stara poróni czer ze

starszyzn, poniewa lud wicej cierpi od Kozaków ni pod polskimi

rzdami
;
przedstawi czerni, e pierwej przysigah królowi, a przy-

sig zoon carowi ju naruszyh, pomagajc Szwedom i Rakoczemu.

Jeliby si to wszystko nie powiodo, w takim razie postanowili

(panowie) wyprawi miaych ludzi na Ukrain i do Moskwy, aby

za pomoc trucizny zgadzi tamtejsze rozumne gowy. Bantysz
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Kamieski, Hist. Maej Rosyi, n, 26. (Diplom Sobr. die midzy
Rosy a Polsk, cz 4).

Dlatego — pisze tene Kamieski — podejrzywano, e Chmiel-

nicki otruty zosta miodem przez jednego znacznego Polaka, który

udawa, e si stara o rk jego córki (Tame, Odsyacze 6 i 9).

By moe, e hetmani i Czarniecki w pogoni za Rakoczym
wysali posa do Chmielnickiego, który mia z Bieniewskim jecha
do Czechryna — ale reszta ustpu i zapisków Kamieskiego nie

zasuguje na uwag.
*^) Girardini do Leopolda z Czstochowy 26/6 1657. Korduba,

Akty do Chmielnicczyzny 1648— 57, p. 486: Donosi przytem, e
Bieniewski odjecha 10/6.

^0) List cara do króla 20/2 1657. Dodatki, nr. XXVn.
Ale król wyprawi by do cara Bkowskiego, który si prawdopo-

podobnie min z Jewlewem, — Instrukcya dana Bkowskiemu,
podkomorzemu chemiskiemu, w Gdasku 20/1 1657. Korduba,
Akty do Chmielnicczyznv 1648—57, p. 434.

") Akty J. Z. R.'^m, 221.

^2) Starodubowski wójt mówi elibuskiemu, e od Chmiel-

nickiego przyszy rozkazy, aby po wszystkich grodach i twierdzach

zbiera zapasy, a my prochów kupili 270 pudów, a przeciw komu
to wszystko (na granicy mosk.), my nie wiemy. Przysigalimy ca-

rowi, a wada nami hetman, a my od jego wadania w kocu zginiem

i carowi od niego dobrze nie bdzie. Bucyski.
53) Tame, Akty J. Z. R. Ul, 549.

5^) Kubala, Wojna moskiewska, str. 269— 280.

5^ Akty J. Z. R. m, 519, 523, 527, 528, 549, 579. — Bu-
cyski.

56) Akty J. Z. R. m, 551.

5^) ... Neue nos, neue Successores Nostros in eas terras,

provincias et palatinatus, quos dictus Campiductor Militiaue Zap.

loco satisfactionis sibi vindicare volunt, aliuid praetensuros, in eo-

rum possessione turbaturos vel quoque modo Ipsis praeiudicaturos.

Asekuracya króla dana w Zawichocie 10/4 1657. Archiw. J. Z.

R. cz 111, tom VI, str. 221. — Oraz plenipoteneya dana posowi

w Zawichocie 6/4 1657. Tame, 219.

58) Instrukcya dana posowi w Zawichocie 10/4 1657,

tame p. 223, § 17.

5^) „w szty milach od Czechryna". Relacya Buturlina.

«") „Kolczer". Tame.
^''a) Karol Gustaw do Chmielnickiego z Holsztyna 6/8 1656

donosi, e 6 7 otrzyma w Brodnicy hst hetmana, et vero gratum

Nobis foret, si paci inter Nos et Czarum restituendae operam dare

m. V. non detrectaverit. Archiw J. Z. R. cz m, tom VI, 229.

") Relacya Lillienkrony z Czechryna 12/6 s. k. Archiw J.

Z. R. cz III, tom VI, 294.

*^*) Parchevich pisa, e w czasie jego bytnoci Jerzy obrany

zosta hetmanem. Buturlin dowiedzia si, e na radzie zwoanej
przez Chmielnickiego nie byo mowy o zdaniu buawy na syna,
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tylko pukownicy, cho nie wszyscy byli obecni, obiecali, e po

mierci Chmielnickiego obior syna, ale po mierci hetmana ma
nastpi odmiana i tego obior, kogo car rozkae. Buturhn do cara,

Akty J. Z. R. XI, 682. — Wyhowski donoszc wojewodzie putywl-

skiemu o mierci Chmielnickiego pisa, e za ycia hetmana obraa

starszyzna Jerzego, ale po pogrzebie bdzie rada starszyzny i czerni,

a co uradz, nie wiadomo. Wyhowski do wojewody putywlskiego

16/8 1657. Tame, IV, nr. 3. — Donoszc o swojej elekcyi, pisa,

e mu Chmielnicki za ycia jeszcze syna i wojsko zapor, w opiek
odda, a teraz starszyzna i czer to starszestwo nad wojskiem jemu

poruczya. Wyhowski do wojewody putywlskiego 26/8 1657.

Tame, nr. 8.

«3) Relacya Buturlina, Akty J. Z. R. IH, 554.

®^) Listy wydane przez Wyhowskiego przywiezione do

Moskwy 8/7:

1. Kredytywa Ferdynanda III, dana Parchevichowi

;

2. Kredytywa Karola Gustawa, dana Lihencronie 10/4;

3. Kredytywa Rakoczego, dana Franc. Szebetsziemu i Bojna-

rowi Wabskiemu 29 6;

4. List Rakoczego do Wyhowskiego z taboru pod Brzeciem 25/5;

5. Traktat Rakoczego z Chmielnickim 7/9 1656;

6. Dwa hsty hospodara moldawsk. Stefana z Jass i Suczawy
4/4 i 8/6;

7. List hospodara wooskiego Konstantego z Tergowisty 29/5;

8. List hana do Chmielnickiego, b. d.;

9. List Sefer Gazi - agi do Chmielnickiego, b. d.

;

10. List Kaliksta Sokoowskiego 10/6 z nowinami;
11. List bracawskiego pukownika do Chmielnickiego 7/5 z do-

niesieniem o najedzie tatarskim;

12. List Archimandryty Teodozego Wasilewicza do Wyhowskiego;
13. List setnika Lisowskiego do pukownika korsuskiego.

Listy wysane przez Teter 11/7, oddane w Moskwie 4/8,

(Akty J. Z. R. XI, 706):

5 hstów hospodara mod. do Chmielnickiego i do Wyhowskiego

;

List hetmana Potockiego do Sufan Kasi -agi z Lubhna 123;
List posa hetmana kor. Dzierka do Sefer Kasi - agi z Ka-

mieca 1/5;

Listy Leopolda do Chmielnickiego, do rady kozackiej i do

czerni 6/6

;

Asekuracya Karola Gustawa, posana przez Lillienkron z Za-

wichosta 10/4;

List pukownika Gogola do Chmielnickiego 29 6

;

List pukownika brac. eleskiego do Wyhowskiego z Bra-

cawia 29/6.

^^) Relacya ButurHna, Akty J. Z. R. III, 554 i zakoczenie
teje relacyi w Aktach J. Z. R. XI, 682.

«6) Poselstwo Tetery. Akty J. Z. R. XI, 762. — Do króla,

który wysa Bkowskiego i Szumowskiego do Moskwy ze skarg,^

z powodu wysania Antona i z daniem o wyprawienie wojska
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przeciw Szwedom i Wgrom, oraz posików dla Gosiewskiego i Sa-

piehy przeciw kurfirstowi, — pisa car, e przeciw Szwedom ruszy
wojsko ze Pskowa i Poocka na Inflanty, Bieozierskiemu i Szere-

metowi poleci wysa posiki Sapiee, a Chmielnickiemu rozkaza
odwoa Antona, co hetman zaraz uczyni. Car do króla z Moskwy
28/7 1657. Kordu ba. Akty do Chmielnicczyzny, p. 509. —Drugi
list cara do króla z 5/15 sierpnia 1657 (tame, p. 512) powtarza,
e Anton zosta odwoany, ale wojsko polskie napada na zamki
i grody w okolicy Baru, a król sutana i hana podburza przeciw
Chmielnickiemu i obiecuje odda im zamki na Ukrainie, za kanclerz

kor. wysa do Kamuków, aby ruszyli na Kozaków. Sutan i han
wkroczyli na Ukrain, a gdy Rakoczy Polsk opuci, Polacy z Ta-

tarami wiele zamków kozackich zajli i zniszczyli.

^0 Relacya Lillienkrony z Czechryna 12/6 s. k. Ar chiw J. Z. R.

cz III, tom VI, 294. — Relacya z Czechryna 28/6. Tame, p. 314,
^^) Han do Chmielnickiego z Perekopu b. d. i Sefer Gasi-aga

wezyr z Perekopu b. d. Akty J. Z. R. XI, 698, 699.
^^) Listy hospodara Stefana z Jass i Suczawy 4/4, 18/5, 8/6,

13/6 i hospodara Konstantyna z Tergowisty 29/5 1657 do Chmiel-
nickiego. Tame, str. 693 — 696. — Poselstwo Tetery, listy 1, 2,

3, 4, 5. Tame. — Pismo hospodara Stefana do Szwecyi z Su-

czawy 24/12 1664. Hormuzaki, Documente Vol. IX, part. 1,

p. 217.

^") Markiewicz, Hist. Maorosyi I, 386 pisze: e 7 8 wr-
czy Chmielnicki buaw . . . swemu synowi . .

.

'^^) Micha eleski pukownik bracawski do Chmielnickiego

z taboru pod Zabokryciem 7/5 1657. Akty J. Z. R. XI, 702: do-

nosi na podstawie listu hospodara modawskiego, e han przeszed
Dniepr, a on wyle 3 podjazdy. Dedisz-aga ma i pod Kamieniec
ku Lachom.

^*) Relacya Tetery. Tame, p. 706. — eleski pukownik
bracawski do Wyhowskiego z Bracawia 29/6 1657: zmuszony
zosta ustpi z Bracawia, bo ordy duo idzie. Tame, list jedenasty.

'^) Relacya Lillienkrony 28/6 u. s.

^*) Chmielnicki do cara 10/7. Akty J. Z. R. Xl, 714: A e
by rozkaz carski o Antonie, wic kazalimy mu ustpi pod Ka-

mieniec i czekamy wiadomoci od niego. — Car pisa do króla, e
na rozkaz carski Anton z Polski ustpi. Tame, 7/8 1657. — Odwo-
anie Antona tómaczono w Czechrynie podejrzeniem, e król szwecki

zawar ukad z Rakoczym z krzywd i ograniczeniem swobód i po-

siadoci kozackich, o czem donosi Anton i skary si, e Rakoczy
lekceway go i nie dopuszcza do rady, a Wgrzy krzywdz i bij
Kozaków. 27/6 przysza wiadomo kamliwa, e Anton stan 5 mil

od Kamieca. Relacya Lillienkrony. — Hospodar modawski do
Chmielnickiego 18/7 1654. Poselstwo Tetery, list 3-ci. — Car pisa

do króla 28/7 i 5/15 sierpnia, e Chmielnicki odwoa Antona, Bo-

huna i innych pukowników. Korduba, Akty do Chmielnicczyzny,

p. 509, 512. — Poselstwo Tetery. — List Chmielnickiego do cara

10/7 1657. Akty J. Z. R. XI, 714.
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'5) List Chmielnickiego do cara u. s. Przedoenie Tetery.

Tame, p. 723.

'6) Tame.
'''') 1655 otrzyma Wyhowski przywilej na województwo bra-

cawskie, a na wieczno gród Ostrze z sioami, miasteczka Kozielec,

Bobrowice, Trypole, Stójki ; sioa Horod . . . Lesowicze, Rowszewate

z przynalenociami i gród Romne z sioami i dochodami, ale nie

wada niczem z obawy przed hetmanem i wojskiem. Majtnoci
dziedziczne Stetkiewicza byy: miasteczka Borkaabów, Bojnicz,

Demkówka, Lubanicz, majtno Poonecka i Skiporowczyzna w wo-

jewództwie mcisawskiem, majtek Grodok i sioo Merecz w woje-

wództwie miskiem. Akty J. Z. R. II, 91, XI, 718. Soowiew,
XI, 8 9. — W r. 1629 by Jan Wyhowski namiestnikiem podsta-

rociego uckiego. Dogiel, Limites Regni, p. 201.

^^) Chmielnicki i Wyhowski do Bieniewskiego z Czechryna 9/7

s. k. z listem bezpieczestwa. Rpis Ossol. nr. 339, p. 55 i nr.

2346, p. 260 (Kuszewicz). Dodatki nr. XXVin. — Okoo 10/6 przysa
Bieniewski goca do Chmielnickiego z uwiadomieniem o swojem
przybyciu. 22/6 spotka elibuski (pose cara do Rakoczego) w Kor-

suniu goca Chmielnickiego, który powiedzia, e jedzie do Bie-

niewskiego, aby zaraz przybywa (Archiw inostr. d. sm. elibuskiego,

Bucyski. p. 234). Bieniewski przyjecha na drugi czy trzeci dzie
po mierci Chmielnickiego (Bucyski).

'*) elibuski prosi Jerzego 10/7 (s. k.) w Kapustynie, aby
mu powiedzia, gdzie si Rakoczy znajduje i da przewodników.

Otrzyma odpowied, e nie wiadomo, gdzie ksi i Anton i kazano

wraca do Korsunia. W Korsuniu 12/7 spotka elibuski goca
hetmana do Bieniewskiego. Gdy przyby do Czechryna 13/7 przy-

byli 3 Kozacy z wojska Antona i powiedzieli, e pukownik na

rozkaz hetmana wraca ku Kamiecu, bo Kozacy dowiedziawszy si,

e Anton prowadzi na tron polski Rakoczego, zbuntowali si i chcieli

go zabi, a 17/7 przyby do Korsunia, gdzie ehbuski wróci, goniec

hetmaski, e jecha do Rakoczego nie mona, bo hetman nie wie

gdzie ksi. 2/8 widzia si elibuski z Antonem, którego hetman
kaza powiesi, a ten mu powiedzia, e hetman poleci mu zdoby
Polsk i postanowi odstpi cara, a wojsko, dowiedziawszy si o tem,

chciao Antona zabi. Relacya elibuskiego, Bucyski, 225— 234.

^") Bucyski, O Bogdanie Chmielnickim, Charków 1882,

str. 229. (Relacya elibuskiego).
81) Akty J. Z. R. XI, 714. (poselstwo Tetery).

82) Gdy elibuski wraca do Czechryna, spotka w drodze 5/8

Kozaków z obozu Jerzego. Bucyski, 230.

83) Ruska Hist. Bibliot. Vin, 1267—8, por. 1263—4.—
M. Kruszewski, Chmielnicki i Chmielnicczyzna, p. 25.

8*) Relacya Lillienkrony z Czechryna 28/6 (s. k.) 1657. Ar-
chiw J. Z. R. cz m, tom VI, p. 312.

85) Kochowski, Clim. II, 248.

8^) Wyhowski do wojewody putywlskiego 16/8 i 26/8 1657

<s. k.). Akty J. Z. R. IV, nr. 3 i 8: donosi, e za ycia hetmana
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starszyzna obraa hetmanem Jerzego, ale po pogrzebie bdzie rada

wszystkiej starszyzny i niektórycli z czerni, a co uradz, nie wia-

domo. Pisa, e si czuje zmczony i pragnie odpocz.
^'^) Relacya Liliienkrony z Czechryna 28/7 u. s. p. 320.

*«) Wyhowski do wojewody putywlskiego 16/8 1657 s. k.

Akty J. Z. R. IV, nr. 3,

^^) Ojciec Wyiowskiego do Tetery 1/8 1657: e Chmielnicki

umar w przeszy wtorek o 5 godzinie rano. Akty J. Z. R. Xl, 766.

90) Markiewicz, Hist. Maorosyi, I, 386.

»^) The travels of Macarius patriarch of Antioch, II, 213. Pa-

tryarcha jecha tym mostem pótory godziny z Czechryna do Subotowa.
^'^) Bantysz Kamieski, Hist. Maej Rossii, II, odsyacz

nr. 7. — W Rpisie Bibl. JagieU. nr. 93 (CC. YIII, 59), k. 46,

znajduje si Mnemosinon epitaphiale Bog. Chmielnicio comparatione

viris illustribus mor Plutarcho insectum.
^'^) Maor. Lietopis, B. Kamieski, II, 79.

9*) Tame, II, odsyacz nr. 47 i 48 (wyd. r. 1830). Na str.

78 autor da widok cerkwi, gdzie Chmielnickiego pochowano, i ruin

jego domu.

Vni. ODZYSKANIE KRAKOWA.

^) Próby oswobodzenia Krakowa opisa Ludwik Sikora: „Szwe-

dzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie 1655— 1657", wyzyskawszy
wszystkie dostpne mu róda i literatur.

^) Mam przed sob trzy podobizny Wirtza

:

1. W zbroi, po kolana, na tle krajobrazu i bitwy: D' Herr

Veldt - Marschalk Paulus Wurtz
;

2. W zbroi, po kolana, na tle bitwy z podpisem:

Hier siehstu einen Held, den Mars und Pallas loben,

Den Preussen Land gezeugt, den Schweden hoch erhoben,

Den Polen hat geziert, den Dantzig werth geschatzt.

Die Tapferkeit ist selbst in dieses Orts versetzt. Zu schuldigen

Ehren auffgesetzt von Johann Peter Titzen, von Andr. Flechen den

Leben nach gezeichnet. Zu Dantzig stachs in Kupfer Joh. Benss-

heimer 1672;
3. Popier w pancerzu z podpisem: General Feldmarschall

Wiirz — ze zbiorów hr. Czapskich w Muzeum Narodowem. Oddruk
w Ludwika Sikory pracy p. t. Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Kra-

kowie od 1655— 1657.
^) Jczyski Collectanea, Rpis Ossol. nr. 627, p. 304.

4) Pufendorf, C. G. I, § 7.

•') Jczyski Collectanea, Rpis Ossol. nr. 627, p. 304.

'O Novi Stratagematis circa eiiciendum ex arce Landscoronensi

praesidium Sueticum historice descripta narratio A. D. 1660. Cra-
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coviae, 8 mai. Niewymieniony autor tej broszury (by nim Krzysztof

Stellanowicz, historyograf uniwersytetu krak., proboszcz w. Flo-

ryana), podaje wiele szczegóów oblenia Krakowa i kilka listów

Zebrzydowskiego.
') „Lubomirski gromadzi wojsko celem oblenia Krakowa.

Mimo caej usilnoci nie mogam tego przed szeciu miesicami do-

kaza. atwiej byo ni teraz, kiedy zaoga silniejsza. Nie zamylaj
o obleniu regularnem, lecz o opasaniu dla zapobieenia wycieczkom
zaogi". Królowa do Choisy (w drugiej poowie wrzenia 1656) Rpis
Bibl. Dziedusz. Teki Gobiowskiego VI, 40, vide Mariniere w Bibl.

warsz. 1851. — Król do Branickiego, podkomorzego krak. i starosty

chciskiego z Lublina 28/8 1656. Rpis Czart. nr. 400, k. 363 :

Szwed pocigawszy zaogi, Kraków umacnia. Dla odzyskania tego

miasta wysany Lubomirski w 4.000, a nadto z województwa krak.

i sandom., z powiatu przemyskiego i sanockiego posiki naznaczone,
Branicki z ludmi swymi ma si poczy z Lubomirskim.

Laudum ziemi sanockiej 28/9 1656: Marszaek wyda uniwersa
12/9 w acucie na pospolite ruszenie. Sanoczanie postanowili ci-
gn 3/10 pod Krosno. Akta gr. i ziem. XXI, str. 202. — Laudum
ziemi przemyskiej 10/10 1656 naznacza ciganie chorgwi 150 koni
pod Kraków. Tame, str. 203. — Laudum ziemian sanockich 3/10
i 14/10 1656: stawiaj 100 koni do boku marszaka in vim pospo-
litego ruszenia. Tame, p. 204.

8) Pufendorf, C. G. 173.

^) „Lubomirski pobi Szwedów pod Krakowem, jeszcze go nie

obieg zupenie, bo mao ludzi, spodziewa si wicej. Lecz przyznam
si, nie ufam ju Polakom po tylu bdach, jakie popenili. Czsto
daj si podej i trac zawsze przez swoj win". Królowa do pani
Choisy z Wolborza (11/10 1656). Rpis Dziedusz. Teki Go-
biowskiego, VI, 40. — Jest u Mariniere'a z dat 27/10 1658 (!) BibL
warsz, 1851.

") Pufendorf, C. G. 173.
11) Sikora.
12) Jan Bethlen (comes supremus comitatus de Kuekeole) ko-

mendant Krakowa z ramienia ksicia Rakoczego, uycza Kameduom
bielaskim opieki i zakazuje ucia ich czemkolwiek. W Krakowie
3/5 1657, Autogr. Bibl. OssoL nr. 2471.

13) Joh. Casimir an Hatzfeld, z Dankowa 24/5 1657, Walew ski,

Hist. wyzw. II, 75,

1^) Leopolds I Befehl an Hatzfeld, Wien 31/5 1657. Orygina
w Archiw, wojny, Walewski, Hist. wyzw. II, 76. — Tame,
dalsze korespondencye króla z Hatzfeldem.

15) De Lumbres do Mazarina 18/8 1657. Rpis Ossol nr.

2976, str. 131.

1^) Hatzfeld an Konig Leopold. Feldlager vor Krakau 16/7
1657. — Joh. Casimir an Hatzfeld. Hauptuartier vor Krakau 29/7
1657. Oryg. w arch. tajn. Walewski u. s. p. 85, 86.

1'') Uniwersa na pospoHte ruszenie z Dankowa 12/6 1657.
Akta gr. i ziem. X, nr. 4676.

Wo]na Brandenburska. 24
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^^) Król jad w klasztorze (zwierzynieckim) i kaza mi pozosta.

Umy rce, siad w kapeluszu na podniesieniu na karle z porczami.
Nastpnie jeden wojewoda i ja, umywszy rce, siadamy. Kiedy król

pierwszy raz pije piwo, wszyscy wstaj. Za drugim razem pi do

mnie, ja staem dopóki on nie wypi i nie poda puharu, z którego

piem w rce podskarbiego na zdrowie króla i staem, podczas gdy
podskarbi puhar odbiera. Przy kocu biesiady wstalimy pierwej

ni król, który wkrótce po rozpoczciu obiadu zdj kapelusz i po-

zosta w czapeczce na gowie. Gdy sprztnito ze stou, wróci do

swej kwatery i przeglda jedn kompani polsk do pikn
i dobrze uzbrojon. Pierwsze rzdy zoone z panów, dalsze ze

suby. Zataczali przed królem koa na bardzo maej przestrzeni

w prawo i w lewo. Memorie di Montecucculi Cracovia 12/8 1657.

Walewski, Hist. wyzw. II, Documenta nr. C.

1^) Memorie di Montecucculi. Walewski, u. s. 102.

2") Król do Krzysztofa Riutha (który zawiadywa siarczystemi

górami) z obozu pod Krakowem 24/7 1657. Autogr. w Bib li ot.

Pawlikowskich we Lwowie : aby wraca co prdzej do gór

siarczystych i jak najwicej siarki sposobi, nikomu nie sprzedajc,

tylko mieszczaninowi wrocawskiemu Jurzebie, który si podj
prochów dostarcza królowi, ile potrzeba.

2^) „My tu pod Krakowem chcielimy dnia wczorajszego pierwszy

szturm do miasta przypuci, ale e pose Rakoczego in horas spe-

rabatur, który dzi stan z ordynansem do Bethlena Janusza, aby
Kraków podda, niezdao si ludzi gubi. Wprawdzie podobno . .

.

e chce wprzeciw temu machinari, ale taki jest ordynans do Wgrów,
aby coniunctis viribus z nami znosili Szwedów. Nie moemy tedy

jeno dobrze sobie ominari i w tych dniach spodziewa si dedycyi

Krakowa. Dan w obozie pod Krakowem 4 Augusti 1657". Podskarbi

kor. do kasztelana poznaskiego. Rpis Czart. nr. 400, p. 223.
2-) Królowa do Zamojskiego z Bronowie pod Krakowem 6/8

1657: dzikuje za nowiny o ukadzie z Rakoczym i donosi, e pose
ksicia przyjecha celem wyprowadzenia wojsk wgierskich. Ar-
chi w. fam. Zamojskich, Bibl. ordyn, w Warszawie, plik 300,

lit. QU, nr. 10.

2^) List Rakoczego do Bethlena z obozu pod Midzyboem
24/7 i do Wirtza z obozu pod Czarnym Ostrowem 23/7. List posa
szweckiego przy Rakoczym do Fischera (?) z obozu pod Midzy-
boem 23/7 1657. Szilagyi, II, 313. Rakoczy pisa, aby Bethlen

w towarzystwie komisarzy królewskich i porozumiawszy si z kró-

lem wraca na Sambor do Marmarosza, a zamek i miasto Kraków,
które na podstawie ukadów ze Szwedami do niego naley, a które

on królowi polskiemu odstpuje, wyda w rce króla bez zwoki,
gdy Polacy uwaaliby wszelk zwok za pogwacenie zawartego
traktatu.

*^) Korespondencya zamku krakowskiego z miastem. Wirtz do
Bethlena 27/7 (s. k.) i odpowied 27/7 1657. Tame, p. 315.

'^^) Nous n'avons pas voulu permettre de sortir, etant eux, qui

nous devaient rendre la place. Wirtz cependant a ete si adroit et les
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autres si grossiers, qu'il les a adroitement reclus dans la Casmirie

separee par un bras de Yistule, mais seulement les soldats ayant
par la meme adresse retenu les officiers, ce ui etant falt, ii a dit,

que le roi de Suede n'avait point remis la place aiix Transsilvains,

mais seulement qu'il avait pris leurs troupes pour Taider a garder la

ville, que pourtant le siennes etaient suffisantes a cela ayant 4.000

hommes. Noyers du camp devant Cracovie 19/8 1657. — Pufen-
dorf, C. G. IV, § 40.

2^) De Lumbres do Brienne'a. Korzków (moe Korzkiew) 11/8

1657. Rpis Os sol. nr. 2976, str. 125.
^^) J. Bethlen do kanclerza Koryciskiego z Krakowa 14/8 1657.

Dodatki, nr. XXIX.
2*^) Kochowski Clim. II, 238.

*^) Articulorum de evacuando praesidio suetico Cracovia per

senatores ad latus SMR. protunc praesentes Ratificatio Authentica

25/8. Oryg. w Bibl. Czart. nr. 402, p. 205: Senatorowio potwier-

dzaj w imieniu Rzeczpospolitej 15 artykuów traktatów midzy
Hatzfeldem a Wirtzem (artykuy nie podane), zapewniajc, e nie

zostan zgwacone. Podpisy z pieczciami: Trzebicki podkanclerzy,

Hieronim Wierzbowski wojewoda brzesko-kujawski, Stefan Czarniecki

wojewoda ruski, Krzysztof Tyszkiewicz wojewoda czernichowski,

Aleksander Sielski kasztelan czycki, Aleksander hr. Tarnowski ka-

sztelan kijowski, Hiacynt Dbski kasztelan konarski, Stefan Kory-
ciski kanclerz, Bogusaw Leszczyski podskarbi kor.

30) Rudawski. — Theiner, Mon. Pol. III, 521, z dat 24/8

1657, podaje midzy artykuami kapitulacyi : e Wirtz moe wzi
4 wielkie a 8 maych dzia, e Szwedzi mog sprzeda swoje rzeczy

i sól zabran, e chorzy i ranni prowadzeni bd Odr do Szcze-

cina, e Wirtz bdzie mia woln dyspozycy drogi i czasu, byle

co najmniej trzy mile co dzie odoy, e Szwedzi przed wyjciem
wyrównaj wszystkie swoje dugi w Krakowie. Zawarowano wy-
mian jeców i amnesty. Stronnicy szwedzcy mog si wysprzeda
w cigu 6 niedziel lub zaraz odej z zaog. 1.000 jazdy niem.

i dwie chorgwie polskie odprowadz Wirtza do Szczecina. Król

naznaczy 6 komisarzy do rewizyi armat, relikwii witych, a prze-

dewszystkiem w. Stanisawa, oraz aktów publicznych i magazynów
ywnoci. — Accords-Puncten zwischen IKM. in Polen und Grafen

Hatzfeld eines, dann dem Wirtz gouverneiu- Krakaus wegen Evacu-
irund der Stadt und Schloss Krakau geschlossen 1657. Druk w bibl.

Pawlikowskich, nr. 2003.
31) Pastorius, Flor. Pol. VII, 603.
32) Jczyski Collectanea. Rpis Os sol. nr. 627, p. 283.
33) Pufendorf, C. G. IV, § 40., F. W. VI, § 77 — ale

mylnie, bo z padziernikow dat. — „Wojewoda ruski, naznaczony
na pomoc królowi duskiemu, spieszno, spieszno pokwapi, jakom
zrozumia, e yczy z Wirtzem tu na granicy experiri co vel eo

nomine uszoby mu byo, e jako onierz króla duskiego znosi

imieniem jego nadchodzce posiki, ale nadto ratio non defuisset

i w Polsce go bi, bo nad namówiony akord, kilka noclegów w Polsce

24*
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mieli, kiedy go na Krosno puci nie chciano. Ipsis iis to byo wa-

rowa sobie hunc casum, a nie szkody czyni dalej w pastwie JKM.
A to tak fata chciay, lubo pospieszano pilno, e Wirtz umkn, gdzie

tuszy sobie wojewoda ruski i nasze wielkopolskie posiki nacign
go. Pucili si za nim za Note w margrabstwo i lubo intentione

innocua, sia jednak szkód poczyniono . . . Spahli lepiej ni 60 wsi

nie bezkarnie, bo wojewoda ruski kaza, i sn przy bytnoci trba-

cza od margrabczyków posanego, kilkunastu podpalaczy w ogie
wrzuci..." Wojewoda poznaski do podkanclerzego z Goliny 7/10

1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 137, k. 262.

3^) Walewski, u. s. str. 104, 106, 110—113.
^^) Kubala, Mieszczanin polski w XVII. wieku, str. 316,

319, 321.

IX. TRAKTAT WELAWSKO-BYDGOSKI.

^) Poselstwo Bogdanowa. Urkunden und Aktenstiieke,
Vm, 22.

2) Schwerin do kurfirsta, Frauenburg 15/9 1656. Tame,
p. 116.

8) Karol Gustaw do kurfirsta 21/9 1656. Tame, p. 119.

*) Regenci do kurfirsta 15/8 1656. Tame, 194. — Pufen-
dorf, F. W. VI, § 49.

5) Urkunden und Aktenstiieke, Vn, 194 (Odsyacz).

^) Jakie byy zamiary Gosiewskiego, dowodzi ustp jego listu

do komisarzy wileskich : Res ju Sueciae lapsas, jeden kurfirst jun-

ctus maioribus armis, quam erat ten, do kogo iungebatur armatus,

nie rem restauravit ale et retinet. Hic ergo nunc ab omni parte

cingendus et vi iuncta ad recessum przed zim stringendus est,

a omnis ratio studet, e sacius sua ochroni, anieli je perdere

cudzych rzeczy bronic, ten pan studebit, zwaszcza, kiedy z obu
stron zobaczy, e le, a obaj mu (król i car) pacem et bellum, sub

hac una conditione offerent. Na tom si tu zemkn, hoc armis et

calamo tractabo, ale zemkn tame moskiewsk (si) od Kowna.
Trzeba znosi si, zczy si ex necessitate utriusue. Hoc agite

zacni komisarze, tego pan i ojczyzna przez mi potrzebuj, a lubo

i ja za kredensem JKM. z carem idem agam, ale paribus bobus
rectius trahetur currus, a kiedy ksicia pruskiego albo pertrahemus,

albo ad recessum saltem przywiedziemy, res erit confectu steslioris

bardziej, nili kiedy Ryg albo Birze wezm, acz i tamte non omit-

tendum. Gosiewski do Brzostowskiego z Narwi 26; 9 1656. Rpis
Czart. Vol. 386, nr. 46, k. 185.

Nie podobay si wojewodzie poznaskiemu te traktaty Go-
siewskiego z kurfirstem „bo jeli kurfirst diffidit i nie da si spa-
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rare od Szwedów, a tylko difficultatibus bdzie chcia nectere moras,

czekajc rzekomo na deklaracy JKM. i qua assecuratione in pro-

missis zostawa bdzie, eludet tempus ista mora i moe nam wojsko

zniszczy, albo Tatarów z nami zwadzie". Wojewoda poznaski do

starosty bydgoskiego z Wiednia 28/10 1656. Rpis Czart. Vol.

384, nr. 247, k. 492.
'') Urkunden und Aktenstiick e, YIII, 34.

8) Pufendorf, C. G. p. 164.

^) Schwerin an den Kurfiirsten, Frauenburg 16/9 1656. Ur-
kunden und Aktenstiicke, VIII, 117.

10) Pufendorf, C. G. p. 166.

11) Tame, C. G. p. 166.

1*) Kurfirst do Waldecka z Królewca 11/10. Urkunden und
Aktenstiicke, WI, 100. — Byoby ju po caem elektorskiem

wojsku — pisze Rudawski — gdyby Gosiewski po tem zwycistwie
wpad do Prus Ksicych, taki bowiem strach pad na szlacht

prusk, e wiksza cz odstpiwszy kurfirsta, chciaa uzna wadz
króla polskiego. Lecz Gosiewski pocz zwleka, ustpowa, o on
sw i dzieci bdcych w Królewcu prosi kurfirsta, nakoniec bez

zgody króla na swoj rk zawar 3 -miesiczny rozejm. Niedo
na tem, kilku dwuznacznemi sowami zbywszy króla, odszed na

Litw, niby dla oblenia Birzów, czego te w pocztkach nastpnego
roku dokona.

13) Urkunden und Aktenstiicke, Vin, 121— 134.

1*) KurfUrst an Waldeck 15/10. Tame, 104.

15) Pufendorf, C. G. 166.
i«) Kurfirst do Waldecka 11/10 i 12/10 1656. Urkunden

und Aktenstiicke, VIII, 100, 102.

1^) Weimann oburzony postpowaniem Karola Gustawa, pisze:

Teraz czas uzyska niezaleno od wszystkich, poniewa wszyscy

staraj si o nasz przyja. Jaketo wic ten, który ma na karku

Moskw i Polsk, w cesarzu i Danii nieprzyjació, a zreszt wtpli-

wych przyjació, ten któremu wszystkiego brak, chciaby sobie od-

ci praw rk, straci jeden z warunków swego istnienia? Trudno

uwierzy, raczej pragnie wystawi na prób kurfirsta, chce do-

wiadczy, czy nie bdzie móg trzyma na pasku tego potnego
pana. Szwecya, jak Francya i AngUa traktuj elektora jak figuranta,

którego si popiera z miosierdzia. Takiej wzgardy nie moe znie
szlachetny ksi. Trzeba zrzuci jarzmo, roztarga wzy niewoli

i zgin raczej jak lew, ni da si pore jak owca, skoro mona
przeway szal. Weimann do Schwerina 26/9, 10/11. Urkunden
und Aktenstiicke, Vn, 71, 80 i do elektora tame, p. 84.

1^) J'ai appris — pisze Lumbres z Królewca 5/9 1656 —
qu'aux occasions elle en presse son mari, qui les evite autant qu'il

peut, la plupart de ses conseillers etant du meme sentiment. Tame,
II, 110. — A. Seraphim: „Eine Schwester des Grossen Kurfiir-

sten", p. 58—59.
1^) Waddington, I, 360. — Der sammtlichen Stande Preussen

Supphcation an Churf. v. Brandenburg nebst Extract Schreibens von
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hoher Hand, uck 2/10 1656. — Demiithige Supplication an Churf.

V. Brandenburg der Stande Preussen, wie auch Schreiben 11/10

1656. Estreicher Bibliografia. — Stany pruskie now remon-

stracy podaj o pokój z Polsk i zwTÓciy si z tern do kurfirstowej.

Kurfirst udaje, e pogardza Polakami i nie zgodzi si z nimi, jeli

mu nie dadz Warmii, mimo to chciaby wyj z tej wojny.

Niema pienidzy; kraje jego osabione z powodu zacigów, poow
wojska straci chorobami; boi si, eby Neuburg nie uderzy na

Kliwi. Gosiewski namawia go, aby odstpi Szwedów i zawar par-

tykularny pokój. Kurfirst zapytuje, czy Francya zgodzi si, aby

zawar partykularny pokój, mówi, e dojdzie do skutku w je-

dnym miesicu, bo kurfirst nie jest w stanie duej utrzyma wojska.

Lumbres do Mazarina 19/10 i 20 10. Urkunden und Akten-
stiicke, H, 111, 113.

'^) Li sola, p. 201. i d. 15/9, 27/9, 5/10 1656.

21) Noyers, 18/11 1656.
22) Z listu Paca, desygnowanego podkanclerzego WXL. do Go-

siewskiego, b. d. Odpowied na listy z 6 i 8 padziernika, z po-

winszowaniem zwycistwa pod Prostkami. List ten prawdopodobnie

przejty, przetómaczony zosta przez Hoverbecka na niemiecki jzyk.

Urkunden und Aktenstiicke, YIII, p. 196.

23) Pufendorf, C. G. IH, 167, 168.

24) Kurfirst do Karola Gustawa, Kaimen, 28/10 1656. Urkun-
den und Aktenstiicke, VIII, 109.

25) Tame, H, 109.

26) Super auxiliis mutuis placebat durante bello Polonico illa

praestare, quae pacto Mariaeburgensi convenerunt. Pufendorf.
2') po otewsku Zeme-gab, t. j. Koniec ziemi, niegdy osobne

ksistwo, wchodzce w skad Kurlandyi, wzdu Dwiny pooone
i przez ni oddzielone od Inflant, skadao si z dwóch starostw:

mitawskiego i seelburskiego.
28) Pufendorf, C. G. 168, 169. — F. W. VI, § 45, 46. —

Traktat Labiawski Londorf, Dumont, Moerner, vide Waddington,

I, 373.
29) Pufendorf, F. W. VI, § 49. — Urkunden u. Akten-

stiicke, Vin, 195. — Relacya ukadów z Gosiewskim 13,11 1656:

Gosiewski przedoy posom kiu-firsta penomocnictwo ze strony

króla, które, e byo nie wystarczajce, obieca inne dostawi i prosi,

aby tymczasem przystpi do traktatów jak najprdzej, zanim liga

z cesarzem dojdzie do skutku, nie po szwecku ze z wol, aby

zyska na czasie, krótko i treciwie, stanowczo tylko z nim, z wy-
czeniem Oksenstjerny albo posa francuskiego, którzy o korzyci

kurfirsta nie dbaj, podczas gdy on dziaa w porozumieniu z nie-

którymi monowadcami, którzy kurfirsta weneruj i gotowi bd
uregulowa to, co inni nierozwanie zrobih. Ale prosi to kurfirstowi

pod najwikszym sekretem powiedzie i nie wyjawia Szwedom, aby
uzyska lepsze warunki. Proponowa, aby kurfirst pod pozorem
polowania wyjecha do Insterburga, gdzie Gosiewski w przebraniu

przybdzie i traktatów dokona, albo aby którego z praatów biskupa
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warmiskiego lub penomocnego posa wysa, ale da natych-

miastowej odpowiedzi do wtorku lub rody do Wielony nad Niemnem
i deklaracyi, czy kurfirst pragnie spokojnie siedzie, czy woli neu-

tralno, czy zwizek broni.

Posowie kurfirsta odpowiedzieli, e nie maj informacyi, ale

sdz, e kurfirst lennikiem by nie zechce i bez satysfakcyi do

niczego nie przystpi. Gosiewski zauway, e to niebezpiecznie

zrywa stosunek lenniczy, który trwa od tak dawnego czasu i przez

tylu ksit pruskich zaprzysiony, obecnie niemal kanonizowany

zosta. Krewni kurfirsta po mieczu s nim objci i stany pruskie

z powodu apelacyi. Co do satysfakcyi, przypomina, e kurfirstowi

ju dawniej ofiarowano kilka starostw na Pomorzu i bdzie si
mona zgodzi. Oskara pukownika Wallenrodta, e wziwszy od

króla polskiego 20.000 talarów na werbunek, cofn si i wstpi
do suby brandenburskiej. da, aby pukownik te pienidze wróci.

Wreszcie przedstawia, e Brandenburg i Polska przez wzajemn nie-

zgod interesa szweckie popieraj, mogc je pogrzeba.

Posowie odpowiedzieli, e król sam niegodnem i niesto-

sownem postpowaniem zmusi kurfirsta do walki. Kurfirst jest i teraz

z caego serca skonny do zawarcia pokoju, ale Polacy nie powinni

zapomina, e jest potnym czonkiem Rzymskiego pastwa i z wiel-

kim respektem i delikatnoci traktowa go naley — poczem 8/11

rozeszli si przyjanie. Tame, p. 199.

30) 27/11 Gosiewski zapytywa Sparra, jakiem prawem wojsko

kurfirsta przeszo granic. Sparr odpisa, e musi broni granicy.

Pufendorf, F. W. VI, § 49.

31) Tame.
32) Bogusaw Radziwi do Gosiewskiego 9/11: e si pragnie

z nim widzie. Tene do Gosiewskiego 11/11 1656, zaprasza go

do Królewca. Akad. Umiej. Rpis Pustowskiego, II, 633, 635.

^3) Król do Gosiewskiego 11/11 1656: e odebra Ust jego

i kurfirsta. Akad. Umiej. Rpis Pusowskieo, XXVII, k. 231.

3*) Prymas do Aleks. Koniecpolskiego, w Kaszkach 30/10 1656.

Archiw. fam. Zamojskich, Bibl. Ord. tom XXVni, plik 324,

lit. UX, nr. 5: Mam z obozu wiadomo 21/10, e kurfirst wy-
prawi . .

.

35) Jan Overbek, konsyliarz pruski i stolnik dziedziczny bran-

denburski, do J. Leszczyskiego wojewody poznaskiego, z Labiawy
11/11 1656: ...Bdc od kurfirsta z Margrabstwa wezwany w na-

dziei traktatów midzy Rplit a królem szweckim, wszystk szczli-

wego usugi mej sukcesu w szczególnej WMPana asce pokadaem
nadziej, a zatem wielcem by std aosny, e mi nietylko niedo-

stao WMPanu odda pokonu, ale i owszem to sysz, e WMPan
sam o traktatach zdesperowawszy, ad extrema quoque recurrere

radzisz, co bez pohyby std pochodzi, e WMPanu upór i urazy

przesze przed oczyma ustawicznie obverrendae, a teraniejsze za
zamysy (nieczytelne) niedoskonale wiadome. Jam ci wprawdzie

raczej z pisaniem swojem zapada, anieli cokolwiek niegruntownego

do WMPana wola donosi. Ale teraz w tem upewnia mog, e prze-
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ciwna strona szczerze yczy pokoju i e po mierci kanclerza re-

plikaey Prus z tej rki nie mam pro desperato, zwaszcza gdy do

tej sprawy wysoka WMWMPana przystpi powaga i dexteritas, czego

okolicznoci i particularia gotówbym pro antiua mea et intemerata

wywiadczy i ( opuszczone) observantia, bye mi WMP. wolny

i bezpieczny do siebie wyjedna raczy przejazd. Udawarc si zatem

do nieodmiennej aski i przyjani WMPana jako unienie powolny

suga Jan Owerbek. Rpis Czart. Vol. 388 nr. 2, k. 5.

Odpowied na ten list z Wiednia 9/12 1656, tame, nr. 4,

k. 7: ...Mylisz si, jakobym by przeciwny pokojowi z powodu
urazy prywatnej, byle trway móg by. Mówiem to Lumbresowi

w Warszawie na jego propozycye, chocia nie mia ani kredensu

od swego pana ani od króla swedzkiego, ale jako prywatny je czyni.

Ale co proponowa, byo nie do przyjcia, bo opuciwszy insze in-

dignitates, na które bymy pozwoli nie mogli i to mnie to w oczy,

wojewodzie poznaskiemu, proponowa, abym województwo moje

nieprzyjacielowi cedowa. Cika choroba zmusia mi niedawno

odjecha do Wrocawia, bom sobie yczy konferencyi z tob; te-

raniejsz propozycye widzenia si z tob przyjmuj. Jutro wyje-
dam i gdy stan u króla, mówi bd o pokoju z dobrem kurfirsta.

Leszczyski sdzi, e pokój z Moskw i ze Szwedami razem,

a zatem i z kurfirstem jest na razie moliwym. — Howerbek otrzy-

ma list bezpieczestwa od króla i w Gdasku traktowa w interesie

kurfirsta. Pufendorf, C. G. III, § 37.

2'^) Kanonik — pisze kurfirst — wróci od króla i mówi, e
tam woleliby pokój ze Szwecy ni z Moskw, ale Prus Królewskich

odstpi nie chc, choby mieli 100 lat wojn prowadzi. To samo
powiada ten, któregomy do Gosiewskiego posali. Ale prócz kancle-

rza mao takich, którzyby woleli pokój ze Szwecy nawet z ust-

pieniem Prus, ni pokój z Moskw i tene kanclerz zarcza, e
tej sprawy (t. j. pokoju z Moskw) duej jak trzy tygodnie powstrzy-

ma nie bdzie móg. Doniecie o tem królowi szwedzkiemu i za-

pewnijcie go, e cokolwiek do nas dojdzie, wiernie mu doniesiemy.

Kurfirst do Jeny z Labiawy 9/11 1656. Urkunden u. Akten-
stiicke, VIII, 135.

37) Difiidentia ideo non tollitur. Pufendorf, C. G. IH, § 37.

3^) Przyznaje to wielbiciel kurfirsta Waddington 1, 375: Au
lendemain du traite de Labiau, Frederic GuiUaume se serait volon-

tiers rapproche de la Pologne, car ii avait extorque de la Suede

tout ce qu'elle etait susceptible de donner. L'evolution toutefois ne

pouvait s'accomplir si vite. Ostatnie zdanie jest niezrozumiae, bo

w miar zbUania si do Polski traci to, co mu Szwecy ustpia.
3^) Rudawski.
*«) Pufendorf, F. W. VI, § 48.

*^) ...se tamen dolere — powiedzia Howerbek Lisoli 13/1

1657 — quod non ant octo dies advenissem, cum adhuc nutaret

elector in ratihabitione tractatuum cum rege Sueciae. Tame, 213.

Kurfiirst an Konig Karl Gustav, Labiau 9/1 1657: Uber die

personliche Zusammenkunft habe er mit Schlippenbach Verabredung
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getroffen fiir 17/1 in Holland. Urkunden und Aktenstiicke
Vin, 145.

^2) Kurfiirst an die Gesandten (Schwerin und Jena), Konigs-

berg 11/2 1657: es ist euch aber bekannt, dass Wir den Preussen

hierin nicht allerdings trauen konnen, gestalt sie sich dann auch
zum Generalaufbot in eigenen Amtern nicht verstehen wollen

,

sondern haben sich vernehmen lassen, dass sie bei den Ihrigen

zu Hause bleiben wollen. Tame, 150. — Die Landrathe des

Herzogthums Preussen an den Kurfursten b. d. (Bitte um Herstellung

des Friedens und Aussohnung mit Polen. Die Landschaft beansprucht

dabei verfassungsmassig gehort zu werden. Desperate Aussichten).

Tame, p. 147.

^3) Lis Ola, p. 203. 204.

^ Lisola, 5/10 1656, p. 212.

*5) Leszczyski do Howerbeka z Kalisza 20/1 1657. Rpis
Czart. Vol. 388, nr. 15, k. 37, z cedu na k. 31. Tene 24/1

1657, tame, nr. 20, k. 34: prosi o bezpieczny przejazd przez

Prusy i yczy, aby kurfirst oddzielnie traktowa, obiecujc do ta-

kiego wie pokoju, aby Szwed by zadowolony. Zarazem prosi

Howerbeka, aby mu doniós, co kurfirst sdzi o punktach propono-
wanych przez Nowiejskiego królowej i czego sobie yczy dla swego
poytku i bezpieczestwa, a on. Leszczyski, byle warunki byy
moliwe, we wszystkiem kurfirstowi suy gotów.

Leszczyski do ks. Nowiejskiego z Kalisza 24/1 1657, tame,
nr. 18, k. 32: daem paszportu od kurfirsta... Niech dugo nie

deliberuje, bo to podejrzane.

Howerbek do Leszczyskiego z Królewca 20/2, tame, nr.

49, k. 73 : kurfirst lubo nie proszony przez Leszczyskiego, wyda
paszport do Gdaska i konwój wysa rozkaza. Wygldamy biskupa
warmiskiego.

*^) „...merum esse commercium non autem amicitiam". Li-
sola (13/1) p. 224.

*') „...donec ipsi Polonorum intentio innotuisset". Lisola
13/1, p. 212. — Leszczyski do Howerbeka z KaUsza 21/1, 24/1

1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 15 i 20, k. 27 i 34 : prosi
przytem Howerbeka o poufae doniesienie skrupuów, albo o bez-

pieczn drog do Gdaska, lub o jaki inny sposób widzenia si
i konferencyi.

*^) Instructio Regis Poloniae pro Episc. Varm. Walewski,
Hist. wyzw. n, 148.

*^) Declaratio Electoris Brand. Tame.
50) Tame, str. 149.
«i) Walewski, Hist. wyzw. II, 149, 150.
52) Joach. Pastorius, Florus Pol. lib. VII, 591.
53) Theiner, Mon. PoL Ul, 516.
5-1) Waddington, I, 379. — Urkunden und Akten-

stiicke, Vm, 162, 165.

55) Instruction fiir Waldeck und Dobrczeski 3/3 1657. Tame,
p. 158.
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•56) Waddington, I, 381.
^'^) Schwerin an den Kurfiirsten, Marienburg 21/2 1657. Ur-

kunden und Aktenstiicke, YIII, 155.

^^) Kanclerz do kasztelana pozn. z Pyzdr 25/2 1657. Rpis
Czart. nr. 400, str. 221.

^^) Leszczyski do podkanclerzego z Wrocawia 10/5. Rpis
Czart. Vol. 388, nr. 82, k. 138.

«») Tene do prymasa z 13/5 1657. Tame, nr. 83, k. 141.
^^) Ludwika Marya do Elbiety Karoliny dwa listy b. m. i d.,

oraz przedstawienie opata paradyskiego b. d. Urkunden und
Aktenstiicke, VIII, 202, 206, 208. — Pufendorf (F. W. VI,

§ 69) podaje list królowej, posany przez Wierzbowskiego, opata
paradyskiego, z dat 10/4 (s. k.)

62) Waddington, I, 387.
«3) Schlippenbach an K. G. 7/6 1657. Urkunden u. Akten-

stucke, Vm, 221.

«*) Waddington, I, 388—390: Deja au commencement de
juillet, d'Avaugour et Terlon Tayaient trouve decide (kurfirsta) a s'ac-

commoder avec la Pologne.
''^) „Roku 1657, z rozkazania kurfirsta, z panem Schwerinem

Jedziem do Tyly. Dwie mile od Tyly, zjechawszy si z panem
Gosiewskim 20/6, pierwszy ingres do pokoju midzy królem naszym
a kurfirstem uczyniem. Jako odtd przyja midzy monarchami
znacznie klei si pocza". ywot ks. Bog. Radziwia,
przez niego samego napisany, wyd. Raczyskiego, p. 35.

Bog. Radziwi do kanclerza kor. z Królewca 28/6 1657. Oryg.
Autogr. Dodatki, nr. XXX.

Król obieca Bog. Radziwia uaskawi. Tene otrzyma dekla-

racy amnestyi, ale bez wzmianki o restytucyi majtków Janusza
Radziwia. Bog. Radziwi do Leszczyskiego z Królewca 20/7 1657.

Rpis Czart. VoL 388, nr. 110, k. 190.
*'^) Instrukcya dana Dobrczeskiemu, wysanemu do Karola

Gustawa z Królewca 28/6 1657. Urkunden u. Aktenstiicke,
VIII, 223.

") Geheime Instruction fiir den geh. Kriegsrath und General-

Feldzeugmeister O. Ch. Freih. von Sparr, Konigsberg 28/6. Urkun-
den und Aktenstiicke, VIII, 213.

6^) Penomocnictwo dane Scblippenbachowi w Bydgoszczy
25/6 1657. Tame, p. 230.

^^) Relation Dobrczeskis b. d. Tame, p. 224.
">) Carlson, IV, 239, 244.

'Ó Urkunden und Aktenstiicke, Vin, 245—247.
^2) Smóka (Powstanie Wielkopolski 1655— 57 str. 52) zna-

laz w Tekach Neirusz. nr. 150, str. 69 pismo kurfirsta z Królewca
20/4 do województw i ziem wielkopolskich z propozycy uznania
go protektorem i zwierzchnikiem, któr to propozycy szlachta

zgodnoci odrzucia. — Pismo to naley do r. 1655. Vide Kubala,
Wojna szwecka, str, 198.
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^5) Archiwum grod. pozn. Liber relationum grodu
Wachowskiego 1657, p. 497. — Jarochowski, Wielkopolska

w czasie pierwszej wojny szweckiej od 1655—1657, str. 84.

7*) Tame.
'^) Kanclerz do Grzymutowskiego kaszt, pozn., Pyzdry 25/2.

Rpis Czart. nr. 400, str. 221.

'*') Jeden oddzia zoony z kilkuset ludzi zosta przez Wielko-
polan rozbity pod Kocianem. Portofolio, II, 114.

'^'^) Wojsko wielkopolskie wraz z pospolitem ruszeniem cign
kasztelan poznaski za rad Czarnieckiego pod Kalisz (Teki Narusz.

nr. 150, col. 12 — Smóka, str. 52). Król wyda uniwersa 18/4

z Dankowa, aby kady stan osobicie, a w razie choroby posa
swego zastpc. (Tame, col. 22).

''^) Jarochowski, str. 87.
''^) Po upywie rozejmu szlachta obiega Pozna pod wodz

Piotra Opaliskiego i Grzymutowskiego, opasaa miasto, aby nie

dopuci dowozu ywnoci. Próbowali odwróci koryto rzeki (Rpis
Czart. nr. 400, str. 229), aby pozbawi miasto wody, niewiadomo
jednak, czy si powiodo. Natomiast przerwano wodocigi, a studnie

miastu wystarczy nie mogy. Tame.
^^) Kanclerz do kasztelana pozn. ze Starokrzepic 15/6 1657.

Rpis Czart. nr. 406, p. 234.
81) Kochowski, p. 229 i 230.
82) Jarochowski, str. 82, 88.

83) Uniwersa królewski z Czstochowy 20/6 1657. Tame, 98.

8^) Jarochowski, str. 90, 91.

8^) „Rozumiem — pisze wojewoda — e konsyliarze kurfirsta

ujci pomysami szweckiemi, e nie powiem, czem innem, zaczynaj
pojmowa niebezpieczestwo, a skoro kurfirst pocznie trzyma nasz
stron, to si wojna skoczy chwalebnie. Wojska austryackie wkrótce
stan w Polsce, han przysa z ofertami, a pisz mi z Królewca 18/5,

e si 7 okrtów pod naszymi znakami na morzu pokazao i za-

bieraj adunki szwedzkie i okrty, a tak Szwedom, cho to lato,

zamarzn w portach dziesiciny". Leszczyski do stolnika krak.

z Cieplic 2/6 1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 88, k. 147.

Wojewoda pisa kilkakrotnie do Królewca i pose duski pisa,

pokazujc ruin kurfirsta, ale on nie chcia traktowa bez Szwedów,
„wreszcie wezwali ksidza Nowiejskiego i propozycye moje przyjh,
byle traktowa w sekrecie. Chc wyprawi Howerbeka, abym si
z nim gdzie na lsku, niby przypadkiem, zjecha i privatissime

traktowa. Podali take punkta, a e jeden twardy troch, zaraz si
ofiaruj, e nie zatrudni. Miaem w tej sprawie trzy listy 25/5, 1/6

i 2/6, a kady list z mniejszym uporem. Asekurowaem, e zjazd

nie bdzie daremny i zapraszaem do przybycia . . . kurfirst pewnie
nasz bdzie, bo podane od niego kondycye s omnino practicabiles.

Bdziemy mogU na ldzie nieprzyjaciela szuka, bylemy kurfirsta

do towarzystwa przycignli, co ja mam niemal pro concluso". Tene
do stolnika krak. z Wrocawia 16/6 1656. Tame, nr. 91, k. 155.

8^) Jarochowski, str. 88.
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8^ Uniwersay z dnia 1/7 i 4/7. Tame, 89.

88) Teki Narusz, nr. 150, str. 105.

^^) Wojewoda poznaski do kasztelana poznaskiego z Go-
gowa 27/7 1657. Rpis Czart. nr. 400, p. 239.

^") Wojewoda poznaski do podkanclerzego z Wrocawia 30/6
1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 94, k. 161.

^^) Tene do kasztelana poznaskiego z Gogowa 19/7 1657.

Tame, nr. 98, k. 170.

^^) Tene do podkanclerzego z Gogowa 30/7 1657. Tame,
nr. 105, k. 181.

^2) Król do Grzymutowskiego kasztelana pozn. z obozu pod
Krakowem 25/7 1657. Rpis Czart. nr. 400, p. 227.

^^) Post scriptum do listu wojewody pozn. do prymasa z Go-
gowa 30/7. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 104, k. 118: Overbek
pisze mi z Krosna 28/7, e si chce ze mn widzie. Wyzna-
czony wraz z hr. Dohna na traktaty z kaszt, pozn Widz, e
kurfirst chce particulariter z samem województwem poznaskiem
parlamentowa, eby ludzie z pod Poznania nie wpadali do Pomorza,
za co im Pozna bd ofiarowali. Pisz do kasztelana, aby si
nie wdawali w adne traktaty, ale go do mnie odesali. Odpisaem
Overbekowi, eby si do tych traktatów nie zabiera, ale si ze mn
widzia. Jad tedy jutro ze 3 mile, ebymy bliej byli od siebie.

^^) Tene do ks, Nowiejskiego z Gogowa 31/7 1657. Tame,
nr. 105, k. 181.

9«) Tene do Overbeka z Golanic 18/7. Tame, nr. 116, k. 208.

^0 Tene do spowiednika królowej 31/7 1657, tame, nr.

106, k. 183: prosi o biskupstwo krak. dla brata swego, biskupa
warmiskiego.

98) Wojewoda do Overbeka 30/7 1657, tame, nr. 103, k.

179: pyta, gdzie si bdzie móg z nim widzie. — Tene do ks.

Nowiejskiego z Gogowa 31/7, tame, nr. 105, k. 181: Overbek
do mnie si zblia.

9^) Wojewoda poznaski do prymasa z Gosawic 7/8 1657

i punkta konferencyi z Overbekiem w Zbiersku. Rpis Czart. Vol.

388, nr. 108, k. 187 i nr. 109, k. 188.
^°°) ukaszewicz, Obraz histor, m. Poznania, str. 335.
^"0 Jarochowski, str. 92—94. — „Pozna accordowa qui-

dem, ale jeszcze posali po aprobacy do grafa Dohny do Berlina,w czem
nie chc skrupulizowa, bo nam interest quoquo modo odebra
Pozna. O wag ? nie trzeba si obawia, bo punkt ostatni restrin-

get (rozwalenia) wszystko, kiedy dokadaj, e post deductum prae-

sidium partes sibi non obligantur — drugi, e dissidentes maj mie
antiuas libertates nie novas insolentias, odmieni si to wszystko".
Cedua wojewody pozn. do prymasa z Golanic 12/8 1657. Rpis
Czart. Vol. 388, nr. 112, k. 196. — „Ciesz si bardzo z tego, e
akord z komendantem poznaskim (zawarty). Prymas do kasztelana

pozn. z Chrolina 13/8 1657. Rpis Czart. nr. 400, p. 229.
^"*) Jarochowski, 96. — „Nie tylko mia Ojczyzna nasza

ma za co dzikowa WMPanu, ale i WMP. moesz yczliwych jej
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wywiadczonych prac swoich osobliwe bra solatia, e nietylko

Pozna, Kocian, Wielu, ale oraz industry swoj ca jej ze szczki
nieprzyjacielskiej wyswobodzi raczy Wielkopolsk. Wdziczne te

byy Królestwu JMPanów fatygi, które pares in toga et in sago

spólne uznaje Ojczyzna, cielc WPanu ad majores felicitates drog.
Po uspokojeniu tedy Wielkopolski obróci król tamto wojsko, przy

WP. bdce, do Pomorskiej, do której dopomoe WWPP. kompanii

wojewoda ruski, którego si in dies spodziewamy..." Podkanclerzy

biskup Trzebicki do Grzymutowskiego kanclerza poznaskiego,
z obozu pod Krakowem 19/8 1657.

P. S. : „Tak ze i trudne blisko przesze czasy pokazay WPana
utraue civem bello paceue inditum. Ciesz si wielce z tego, e
król JM. przyznawa WPanu magnum meritum". Rpis Czart. nr.

400, k. 243.
^''^) ukaszewicz, u. s. — Kochów sk i.

^°*) Jarochowski, str. 96.

^"^) Geheime Instructionen Kónigs von Ungarn fiir Lisola, Wien
16/5 1657. Walewski, Hist. wyzw. II, 150, wraz z instrukcy
dla biskupa warmiskiego i hetmana Gosiewskiego. Tame, Doku-
menta, p. XVI.

i"**) Instructio Regis Poloniae pro Episcopo Yarmiensi et Do-
mino Gosiewski b. d. — Instructio secreta pro tractatu cum Ele-

ctore Brandenb. a Reg Poloniae mihi soli (baroni Lisola) commissa.

Walewski, Hist. wyzw. II, Dokumenty nr. XV i nr. XVID.

Biskup warm. otrzyma plenipotency dopiero 8/7. Wda pozn.

do kasztelana pozn. 27/7. Rpis Czart. nr. 400, p. 239.
^0'')

. . . debilis principis animus et in spem inanem pronissimus

non parum afficitur. Lisola do Wiednia 24/7 1657, p. 306.
^"^) ... et ita est compositus Electoris animus, ut omnia per

se et extemplo et interdum ex impetu statuat, ac arduum sit procul

aliuid cum ipso tractare, nisi immediate constringatur. Tene
do Wiednia 27/7 1657, p. 307.

io») Lisola do Wiednia 9/7.

110) Lisola, 17/7.
m) Kurfirst proponowa: 1) rodki generalnego pokoju, po-

niewa trudno mu porzuca przyja szweck, ale ten punkt ju
dawniej stanowczo odrzucono; 2) pragn neutralnoci, czego take
ju dawniej odmówiono ; 3) nie chcia zrywa sojuszu z Francy, na
co Polacy w aden sposób zgodzi si nie chcieli; 4) da nieza-

lenoci, aby poddani jego nie mieli prawa apelacyi do króla pol-

skiego, w zamian za co godzi si, aby lenna pruskie po wyganiciu
jego linii prostej wróciy pod zwierzchnictwo Królestwa Polskiego

hez uwzgldnienia linii bocznej — która z powodu niedbalstwa

Polaków do lenna zostaa dopuszczona; 5) obiecywa na kad
wojn dostawi Polsce wasnym kosztem 1.500 ludzi (przedtem
tylko 300) ; 6) da biskupstwa warmiskiego po mierci dotych-

czasowego biskupa, obiecujc kapitu pozostawi przy wszystkich
prerogatywach i majtkach, przy zapewnieniu wolnoci katolickiej

religii. Kapitua bdzie nalee do któregokolwiek ssiedniego bi-
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skupa katolickiego — ale ten punkt sam uzna niemoliwym i doda,
e bdzie zadowolony inn jak posiadoci równej wartoci z bi-

skupstwem warmiskiem. Propositiones, quas plenipotentarius ab

Electore fert, sunt hae: Rpis Czart. Vol. 388, nr. 113, k. 197.

112) Lisola, 22/7.

"3) Lisola do Wiednia 24/7.
11*) Lisola do Wiednia 27/7. — Lisola by przestraszony za-

miarami Karola Gustawa, o których si dowiedzia w Królewcu
i o których pisa do Wiednia (relacya 17/7) i do Jana Kazimierza

(list do króla b. d. niedokoczony w Rpisie Czart. Vol. 2576,

nr. 70).

"O Lisola do Wiednia 31/7, p. 310. — Lisola do królo-

wej polskiej z Królewca 31/7. Autogr. en partie en chiffres, dechif-

fres par Noyers, Rpis Ossol. nr. 3006, p. 8: Nous allons enfin

conclure aujourd'hui. II est force de franchir le saut de la souve-

renite, Tesprit de ce prince y est tellement accroche qu'il est resolu

de perir plutot, que de traiter sans cela. Mais je le lie si bien par

une hgue, qu'il sera plus dependant que jamais de la Pologne. J'ai

dispute le terrain tant que (j'ai) pu, mais ii aurait ete dangereux
de s'opiniatrer dans le temps que Tambassadeur de France lui faisait

de si belles offres . . . Les ambassadeurs de France partiront demain
avec force belles paroles, le comte Schlippenbach viendra ici demain,

j'espere quil ne reuissira pas mieux qu'eux.
1^^) D'Avaugour do Mazarina 3/8 1657. Urkunden und

Aktenstiicke, II, 129.
11^) D'Avaugour do (Lumbresa) z Królewca 1/8 1657. Kopia

Noyersa czci w cyfrach i relacya Lumbresa. Rpis Ossol. nr.

3005, p. 7 (Teki Lukasa) : Schlippenbach przyby
;
pokazywa mnie

i kurfirstowi list Karola Gustawa przyjmujcy propozycy ksicia

kurlandzkiego, Gosiewskiego, Paca i i. wzgldem restytucyi Prus

Królewskich w zamian za wynagrodzenie pienine. Schlippenbach

ma polecenie traktowa zaraz i zgadza si nawet na porednictwo
sprzymierzeców polskich. da, aby Avaugour jecha na Dv/ór

polski, ale tene chce wprzód do króla szweckiego zboczy, aby
si dowiedzie, do jakiego punktu i do jakiej sumy. Avaugour
wierzy w dobr wiar kurfirsta.

11^) Hetman Sapieha pisa do nas przed obleniem Brzecia
i teraz prosi, abymy go z ca Litw w^zili pod wysok rk.
Teraz pragn pokoju podstpnie i kamliwie. Car do kurfirsta 19/6

1657. Urkunden und Aktenstucke VIII, 41.
119) Lisola do Wiednia 10/8.
120) Wojewoda poznaski do prymasa 7/8 1657. Rpis Czart.

VoL 388, nr. 108, k. 187.
121) Lisola do królowej polskiej z Królewca 3/8 1657. Rpis

Ossol. nr. 3005, p. 8 (Teki Lukasa).
122) Lisola do Wiednia 8/2 1657. — Pufendorf, F. W.

VI, § 75.
123) Lisola, Relacya 16/8 1657. — Walewski, Hist. wyzw.

n, 158.
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^**) Brandenburg e per natura e per interesse nemico di Sue-

cia. Tame.
125) „Przyznam si WMPanu, e si bardzo obawiam, aby kiedy

do konkluzyi przyszo, zwaszcza, e coraz nowe wskrzeszaj punkta,

jako ten jest de religione, w czem wicej jest scandali quam scru-

puli, bo asekurowa, e w kilkaset lat, albo nie wiem quot secula

post extinctam jeszcze lineam contrahentis aby ta, która jest teraz,

observaretur religio, przyznam si, e nie miabym skrupuu po-

zwoli, bo po kilkuset latach consilia bd brane prout expedierit,

nie prout mortuis videbitur i do tego contractus cum personis ex-

tinguuntur i radbym wiedzia, komu Respublica ma by obligata,

kiedy nie masz tego, coby si kontraktu upomina, bo co si tknie

prowincyi, to si nie zapomni i prospiciet securitati suae prout pro

illo tempore expedierit, a osobliwie in causa religionis, co jest

wasne Boskie dzieo illuminowa i ask swoj wit dawa, komu
chce. Plus tedy to jest scandali, jakem rzek, quam scrupuH, bo
biskupowi takie rzeczy proponowa, czemby si nunc viventes gor-

szyli, a nie mortui o tem pytali. Bardzo mi tedy nie cieszy, e
ten punkt nowej propozycyi, który w sobie nie ma adnej funda-

mentalnej racyi, tylko zwok czyni occasionem rupturae negocy-
acyi..." Wojewoda poznaski do biskupa warmiskiego z Goanic
28/9 1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 133, k. 252.

126) Lisola do królowej polskiej z Królewca 7/8 1657. Rpis
O s s o 1. nr. 3005, p. 9 (Teki Lukasa) : Cika praca z kurfirstem,

gorcy i podejrzhwy. Zdecydowa si co do Elblga zostawi ten

punkt do porozumienia si z królem, zostaje punkt o religii kal-

wiskiej, przy czem si upiera i on i ona jego. Jutro moe koniec.

Kurfirst, biskup i Lisola zjad si w poowie drogi z Gosiewskim
celem podpisania traktatu i zaraz Gosiewski blokuje Elblg i Mal-

borg, a kurfirst zczy si z nim z 2.000 ludzi. Gdyby posuchano
rady królowej wzgldem Krakowa i tym sposobem zyskano 15 dni,

to ten czas skróciby 15 miesicy wojny.
1") Lisola relacya z Królewca 14/8 1657. Walewski, Hist.

wyzw. II, 158.

12^) Sprawa doprowadzona do tego punktu, e od nas zaley
zerwa lub podpisa akt traktatu spisany, ale nie do podpisania,

tylko do przedoenia Gosiewskiemu, do którego Lisola jedzie, aby
si dowiedzie, czy zerwa czy koczy. Kurfirst pragnie nieza-

lenoci, pozostaje jednak zwizany z Polsk wiecznym sojuszem,
odda Warmi, poczy wojska, owiadczy si przeciw Szwedom,
linia boczna i kuzyni zostaj wyczeni od lenna — ale chce dwu
starostw na Pomorzu i Elblga, i nic bez tego nie zrobi. Mówi, e
musi mie jak kompensat za to, e si naraa na wojn i zemst
Szwedów. Oferty francuskie nas duo kosztuj, ale i korzyci bd
wielkie i wojna si wkrótce skoczy, a Duczyka wstrzymamy od
zgody ze Szwecy. Jeli król polski nie pochwala traktatu, wolno
mu si zrzuci — zawszemy skorzystali przeszkadzajc ukadom
z Francy. Co do poczenia wojsk, kurfirst zaraz wyle swoje do
Pomorza, nie czekajc ratyfikacyi, ruszy wprost na Szczecin, pie-
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chot wyle morzem do Koobrzega, a kawalery przez Wielkopolsk
do Marchii, gdzie przejdzie Odr. Bdzie mia 8.000 ludzi. Chce
take wysa pomoc Danii, a na Pomorzu zasoni królowi szwec-

kiemu powrót do Prus i dotrzyma sowa. Lisola do królowej z Kró-

lewca 14/8 1657. Rpis Os sol. nr. 3005, p. 10 (Teki Lukasa).
129) Lisola, 14/8 1657.

1^") Consentiebant uidem Galii, ut Elector neutralitatem cum
Polonis pacisceretur, modo nihil in Suecos attentaret. Lisola 18/8
1657. — Der Konig kann dem Kurfiirsten die Neutralitat gern gon-

nen, aber die Gegner woUen ihn damit nur i^och weiter zu sich

hiniiber ziehen. Schlippenbach do kurfirsta 29/8 1657. Urkun-
den und Aktenstiicke, YIIl, 231.

131) Pufendorf, F. W. VI, § 75.
132) Waddington, I, 389.
133) Lisola do królowej b. d. (prawdopodobnie 21/8 z Kró-

lewca) Rpis O s s o L nr. 3005, p. 1 1 : Chwali biskupa warmiskiego.
Skarga Gosiewskiego, jakoby go Lisola chcia usun od udziau
w negocyacyi, nie ma podstawy. Francuzów odesano z ogólnikow
odpowiedzi. Kurfirst upiera si przy swoich nowych daniach.
Lisola jedzie nazajutrz do Gosiewskiego.

13^^) Melioratio ex conferentia podskarbiego z porednikiem
(z Lisola) w Wierzboowie 22/8 1657. Rpis Czart. VoL 388, nr.

132, k. 244.
135) Urkunden und Aktenstiicke, Vin, 215. — Traktat

neutralnoci za porednictwem posa austryackiego Franc. de Tlsola

przez Wincentego Korwina Gosiewskiego i Wawrz. de Somnitz,

komisarzów midzy Polsk a elektorem brandenburskim, uoony
w Wierzboowie 22/8 1657. Rpis Czart. Vol. 388, nr. 130, k. 235.

Simulata conventio: Omnia hostiha utrimue protinus cessa-

tura ad finem usue tractatuum, pro communi pace instituendorum,

et uoad ea pax concludatur. Interim Electorem in praesenti statu

relinuendum, nec circa regimen Borussiae a Reg aut Republica Po-

lona turbandum. Quo tamen ipso nullum valorem vel consensum

aut possesionem accomodari conventioni cum Sueco, quam Respu-

blica nunuam pro valida agnoscat et contra eam protestetur. Ele-

ctorem copias suas e Polonia deducturum, uando hoc pactum

a Polonis ratihabitum fuerit. Reliua loca, quae praesidiis ejusdem

teneantur, ad pacem usue communem manerent. Hac conventione

comprehendi Domum Austriacam et Regem Hungariae, Czarem Mo-
scoviae, Regem Daniae, ita ut Elector hisce nil infesti inferre debeat,

iisdem paria facturis ; ut tamen hac conventione super negotiis Im-

peris Romani nil dispositum inteUigatur. Post deductas in propria

utriusue partis copias utraue pars transitu per alterius ditones

abstineat, neu hostiles copias terra mariue in alterius terras por-

tusue admittat, neu transitum concedat; ac neuter alterius hostibus

annonam aut uiduam subsidii suppeditet aut aliunde adportato

transitum concedat. Commerciis pristinam quae ant bellum fiierit

Hbertatem fore. Ratihabitionem intra uatuor septimanas faciendam.

Additus erat secretus articulus, ne id pactum obligandi vim haberet>



IX. TRAKTAT WELAWSKO - BYDGOSKI 385

velut quod ex condicto alios ob jHnes ita in speciem sit adornatum.
Pufendorf, F. W. VI, 380.

136) Lisola do królowej 28/8 1657. Rpis Ossol. nr. 3005,

p. 12: Lisola revenu a Konigsberg de la visite qu'il a faite a Go-
siewski, a trouve Brandenburg (t. j. kurfirsta) si effarouche du long

sejour qu'il avait fait aupres de lui, que l'ev. de Yarmie en a pris

les derniers alarmes mais je remis les choses et espere conclure

demain sur le projet qu'il a concerte avec Gosiewski et le chanc.

de Lith., et Telecteur sans attendre la ratification ira assieger Stettin

;

c'est pourquoi ii faut donner ordre de faire passer ses troupes (qui

sont en Pol.) sans obstacle par la Pol. Brand, evacuera aussi Yarmie
sauf Braunberg qu'il retiendra jusqu'a la ratitication. Cependant pour
amuser Chaldee (?) Schlippenbach et les autres qui ne savent rien de
nos traites que par conjectures nous avons juge a propos de simuler

un traite de neutralite dans lequel nous avons mis des eonditions, qui

font enrager Schlippenbach. Cependant nous avous pris de reversales

que ce traite n'est que simule et n'est point obligatoire . . . Schlipp.

tonne foudroie, menace et se demene furieusement. II dit, que je suis

un atheiste, reveque de Yarmie machiaveliste, la duchesse de Courland
une neutrale (en matiere de religion) et Suerin un Austrichien nouvel-

lement ne, ii menace et parle plus haut que jamais. Blondel est arrive,

on le recoit froidement. Les dernieres instructions de J. Cas. sont

arrivees si tard qu'il sera impossible a Lis. de s'y conformer pour
les premiers points.

1^0 Tame. — Kurfirst do Karola Gustawa z Kolonii nad
Spre 12/11 1657. Rudawski.

'3^) Lisola do królowej z Królewca 31/8 1657, Rpis OssoL
nr. 3005, p. 13.

1^^) Lisola do Wiednia 4/9 1657: drangt zur Unterzeichnung
des Yertrages.

1^") Lisola do królowej z Królewca 31/8 1657 u. s.

1") Lisola 4/9 1657, u. s.

^*''^) Z powodu skonfiskowanych dóbr Krasiskiego w Prusiech

Ksicych. Yide Wojna szwecka, str. 335.
1^3) Lisola do królowej z Królewca. Rpis Ossol. 3005, p. 14:

Lisola a conclu avant hier avec TEl. mais pour la signature ii attend

jusqu'a ce que TE. se declare plus nettement sur la satisfaction

a donner au palatin de Pock. Le point d'Elbing ou d'une autre

satisfaction est remis a la disposition de J. Cas. et TE. ne respire

que d'attaquer les S. nous n'avons qu'a lui souhaiter le don de per-

severence. Lis. espere que si Ton agit bien avant la fin de Tannee
la Prusse sera purgee de S.

14^) Lisola do Wiednia 4/9 1657, p. 317. — Tene do kró-

lowej 28/8 u. s. : Instrukcye króla przyszy tak póno, e niepo-

dobna si zastosowa do pierwszych punktów.
1^°) Paucis mutatis et additis non quidem inutilibus et ad

satisfactionem Gosiewski. Lisola 20/9. — Urkunden u. Akten-
stiicke, YTE, 215.

Wojna Brandenburska. 25
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1^6) 19/9 wPufendorfie i Morner, Staatsvertrage,

p. 220. — Vol, Leg. na sejmie 1658: „Aprobacya traktatu wiecznego

sojuszu z kurfirstem 17/9 zawartego" (prawdopodobnie bd dru-

karski).

1*^) Kurfirst do Hoverbeka z Welawy 21/9 1657. Urkunden
und Aktenstiicke, Vm, 218.

1^8) Girardinis Bericht an Leopold, Warschau 29/9 1657. Wa-
lewski u. s. str. 162. Wiadomo o zawartym traktacie przesa

do Warszawy Bog. Radziwi.
149) Pufendorf, F. W. VI, § 75.
i^'*) Kurfiirst an Hoverbek, Konigsberg 10/9 1657 i z Welawy

21/9 1657. Urkunden und Aktenstiicke, YUI, 216, 218.

161) 4/10 by tu Overbek i mia dug audyency u króla i kró-

lowej. Tego dnia mia audyency pose moskiewski. Lumbres do

Mazarina z Warszawy 6/10 1657. Rpis OssoL nr. 2976, p. 149.

152) Kurfirst do królowej b. d. (wrzesie) 1657 i 20/9 1657.

Urkunden und Aktenstiicke, VIII. 271, 272.

153) Kurfurst an Hoverbek, Wehlau 21/9 1657. Urkunden
und Aktenstiicke, VIII, 218.

"4) Noyers z Bydgoszczy 1/11 1657. — O. Soli S. J., spo-

wiednik królewski, do nuncyusza z Bydgoszczy 6/11 1657. Theiner,

Mon. Pol. m, 524.
155) Relation de Lumbres Rpis OssoL nr. 2977, p. 15.

156) Lumbres do Brienne'a z Warszawy 18/10 1657. Tame,
nr. 2976, p. 152.

15^) ywot ks. Bog. Radziwia, przez niego samego

napisany, str. 35.

158) Relation de Lumbres, Rpis OssoL nr. 2977, p. 15. —
Lumbres do Brienne'a 10/11 1657. Tame, nr. 2976, p. 154.

159) Blondel do Mazarina z Berlina 17/11 i 27/11 1657: pisze,

e kurfirst przyby do Bydgoszczy 30/10, 31/10 wizyty wzajemne,

1/11 obiad publiczny, 4/11 hulanlca, 5/11 odjazd. Kurfirst skary
si na Austryaków za ich zachowanie si w Bydgoszczy i e nie

ma pienidzy od kardynaa... Urkunden und Aktenstucke,
II, 142, 145.

160) Noyers, 1— 37 listopada. — Waddington, I, 392.

161) Jak may Etyopczyk sonia. Rudawski, p. 398
162) La reine se confie aux promesses de M. Telecteur et a sa

generosite. U est prie de conserver la reine dans son amitie. II doit

etre persuade qu'il a en eUe une tres bonne soeur, qui aime ses

interets passionnement. Królowa do kurfirsta 26/12 1657 (wasno-

rcznie). Urkunden und Aktenstiicke, VIII, 273. Tame, 19

listów kurfirsta i królowej.

Naley sprostowa legend — pisze Waddington — e kurfirst

zakocha si w królowej, co si nie zgadzao ani z charakterem kur-

firsta, ani z wiekiem królowej. I, 393.
163) De Lumbres do Mazarina 30/9 1657. Rpis OssoL nr.

2976, p. 157.

"4) Lengnich, Hist. Pr. VII, 185.
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1*^^) Compositionis leges Bidgostiae mutuo principum sacra-

mento sancitae sunt. Pastorius, Flor. YII, 605.
^^'^) Ratyfikacya senatorów traktatu welawskiego w Poznaniu

w listopadzie 1657 (podpisao 19 senatorów), Rpis Czart. Vol.

388, nr. 169, k. 333.

1") Pufendorf, F. W. VI, § 78-83.
Du Mont, Corps, I, c. 194—6.
Morner Staa t s vertrage, 220— 227.

Dogiel IV, (Ex originali).

Instrumentum pacis Velaviae 19/9 1657. Ex metrica Regni

per Ladowski secretarium SRM. extractum et mihi Authori

transmissum. Druk kart 18.

Traktat pokoju welawsko-bydgoskiego w Rpisie Os sol. nr.

224, k. 151. 6 Instrumentów z wyczeniem specyalnej konwen-
cyi. — Rpis Os sol. nr. 305, k. 7, wraz ze specyaln konwen-
cy. — Rpis Czart. Vol. 388, nr. 131, k. 238 i nr. 134, k. 254.

—

Lengnich, Hist. Pr. VII, 182, podaje traktat w skróceniu.
168) Lisola, 3/10, p. 321.
i«9) Urkunden und Aktenstucke, Vm, 218.

1^0) Walewski, Hist. wyzw. II, 163.

X. SUKCESYA FRANCUSKA.

1) Olszewski. Censura Candidatorum sceptri polon, : Elector

irreparabili damno et detrimento nostro, uippe multis artibus et

factionibus favore Reginae, nonnullorum quod dicere nolo... Austriae

promotione (Isola suffragium electorale ad coronam imperatoriara

Bidgostiae conciliante) Supremum Borussiae Dominium . . . summas
ingentes ex turbido cepit atque extorsit.

2) Lumbres do Mazarina, Korzkiew obok Krakowa 28/7 1657:

Ksina kurlandzka pisaa do królowej, e d'Avaugour w Królewcu

obiecuje kurfirstowi 6.000 pensyi, byle pozosta w zwizku z Fran-

cy. — Francya ofiarowaa kurfirstowi 100.000 talarów. Instrukcya

Mazarina dla Blondela 21/6 1657, Urkunden u. Aktenstucke,
II, 126.

3) Relation de Lumbres. Rpis Os sol. nr. 2977, p. 13 (Teki

Lukasa).

*) Lumbres do Mazarina z Krakowa 7/9 1657. Rpis Ossol.

nr. 2976, p. 137.

^) Mazarin do Lumbresa, La Fere 29/6 1657 (odpowied na

listy z 20 i 30 kwietnia 1657). Rpis Ossol. nr. 2976, p. 113.

*) Elle para ensuite de diverses propositions, qu'elle a faites

pour faire tomber la couronne de Pologne sur M. le Duc d'Anjou,

ou quelque autre prince francais. Elle demeura bien d' accord qu'on

25*
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ravait offerte auparavant a Tempereur pour son fils afin d'en etre

secouru et que le conseil de Yienne n'en avait pas fait d'etat, ce

qui avait sensibblement piue les Polonais, mais elle me jura sur sa

part de Paradis et sur le saint Sacrement que le roi de Pologne

ni la republigue ni elle n'ont donn aucun pouvoir a leur ambassa-

deur d'offrir la succession de cette couronne au frere du roi de Hongrie,

ou autre prince de cette maison. II y a huit jours qu'etant tombee

sur le meme discours, elle me fit les memes serments. Le grand

chancelier de Pologne qui n'est pas ami de la maison d'Autriche et

n'est pas bien avee la reine pour n'avoir pas obtenu diverses graces

qu'il pretendait pour ses amis, m'a assure la meme chose et pour

la confirmer a promis de me faire voir Toriginal du traite. Celui

de Lithuanie m'a aussi proteste que dans les instructions qm ont

ete donnees a leurs ambassadeurs ii lui a ete expressement defendu

de faire ouverture de cette succession en quelque facon que ce put

etre a Yienne : aussi est ii certain qu'elle ne peut etre deferee par

aucun traite, mais seulement en pleine diet. Ale ambasador ofia-

rowa swoje i swej rodziny poparcie . . . Elle a encore jur n'avoir

jamais fait temoigner a Yienne qu'elle souhaitait d'avoir aupres d'elle

le frere du roi de Hongrie et qu'elle en prendrait un tel soin qu'elle

Tobligerait a lui donner son amitie, en sorte que s'il venait faute

du roi, elle en put faire etat comme d'une chose, qui ne lui pourrait

manquer, et qu'au contraire son dessein a toujours ete, si cela arri-

vait, de se retirer et eloigner entierement des affaires. De Lumbres

do Mazarina z Krakowa 7/9 1657. Rpis Ossol. nr. 2976, p. 137.

^) Królowa do kurfirsta 2/1 1658. Urkunden u. Akten-
stiicke, YTII, 275. — List królowej nie zgadza si z relacy Lisoli

z Warszawy 18/3 1658. Pose austryacki donosi do Wiednia, e
królowa w Czstochowie w marcu 1657 (wysyajc B. Leszczyskiego

do cesarza Ferdynanda) skonia zabiegami swymi przedniejszych

senatorów, a przedewszystkiem Jerzego Lubomirskiego, e postano-

wili zapewni domowi austr. sukcesy w Polsce i formalnie si do

tego zobowizaU, a królowa, która z tym projektem wystpia (quae

huic consiho impulsum dederat) w przekonaniu, e Austrya powierzy

jej kierunek tej sprawy, czego z upragnieniem oczekiwaa i co mi

tylekro zalecaa, bya przeraona, e w Wiedniu nie zwrócono na

to uwagi, a nawet nie podzikowano jej za dobre chci. Sdzia,
e albo lekcewaymy jej ofert, albo spraw sukcesyi z pominiciem
jej w inny sposób przeprowadzi pragniemy. By to ciki cios dla

ambitnej i dnej sawy i znaczenia kobiety, której gównem d-
eniem jest, aby tym sposobem zapewni sobie w przyszoci zna-

czenie i chroni siebie i swój majtek w razie mierci ma w obec

przeciwników swoich w Polsce. Z tej przyczyny takiego króla

z austryackiego domu wybra postanowia, któryby jej siostrzenic

poj za on. Milczeniem Wiednia dotknita i obraona zwok
potwierdzenia praw swoich do Opola i Raciborza, zwrócia si do

Francyi. Lisola, Pribram, p. 387. Porówna relacy Cailleta po-

wyej : Traktat Wiedeski str. 325, odsyacz 75.

«) Yide: Traktat Wiedeski str. 121.
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^) Relation de Lumbres. Rpis Ossol. nr. 2977, p. 13. —
De Lumbres do Brienne'a z Warszawy 30/9 1657. Tame, nr.

2976, p. 147.

^^) Relation de Lumbres u. s. — Lumbres do Mazarina z War-
szawy 18/10 1657. Rpis OssoL nr. 2976, str. 150.

^1) ...le frere du roi de Hongrie a de partisans et le roi de

Pologne comme son parent le pourra favoriser, mais ii aura plusieurs

opposants qui n'oublieront pas la constitution ci devant faite, quoi-

que non ecrite, qui defend Telection d'un prince de la maison
d'Autricbe de peiu" qu'ils n'oppriment la liberte de Pologne et ne

la traitent comme la Hongrie et la Bohem et neanmoins si le roi

n'a point de concurrent catholique ii y pourra parvenir. La reine

de Pologne m'a quelquefois insinue et le laissa hier entendre plus

clairement que si la France y veut penser pour quelqu'un des siens,

elle fera voir qu'elle n'a point perdu Taffection qu'elle doit a sa

patrie, ni oublie les obligations qu'elle a a Leurs Majestes et a Votre

fiminence pour son mariage et qu'elle apportera tout ce qu'elle

pourra pour faire reussir la chose qu'elle croit avec deux cent mille

ecus distribues a propos en venir a but, mais qu'il faut de bonne
heure preparer les choses et commencer a gagner ceux qui ont plus

de pouYoir. Enfin elle temoigna que s'il plait a V. E. lui faire savoir

soit par son expres, ou par moi, ou autrement, ce quelle peut faire

pour ravantage de la France elle tachera d'effectuer. Lumbres do

Mazarina z Warszawy 80 Septembre 1657. Rpis OssoL nr. 2976,

p. 141. — Relation de Lumbres u. s.

^2) V. E. aura pu voir par ce que je me suis donn Thonneur
de Lui ecrire depuis un mois qu'elle commence a revenir et que
dans le degout et la defiance qu'elle a de la maison d'Autriche et

de ses Allemans elle souhaite la paix autant que jamais et meme
que pour empecher qu'un prince de cette maison ne succede a la

couronne de Pologne elle promit s'employer a y faire parvenir un
prince francais et faire ce que V. E. jugera a propos, ce que depuis

elle m'a diverses fois confirme. Plusieurs ministres et senateurs

m'ont aussi temoigne ne pas desirer un roi de cette maison et pro-

teste que par les traites de Yienne ii n'y a aucune promesse ni

obligation pour cela; que sl les ambassadeurs ont offert leur suffrages

particuliers et que ceux qui sont partisans de cette maison, lui pro-

mettent aussi le leurs Teyenement fera voir que le nombre de ceux
qui lui donneront rexclusion sera plus grand pourvu que Telection

ne se fasse pas durant la guerre et pendant que Tarmee de Hongrie est

en Pologne. De Lumbres au cardinal Mazarin, Varsovie 10/11 1657,

en reponse a la depeche du 29 Septembre. Rpis OssoL nr. 2976,

str. 158. — Relation de Lumbres Rpis OssoL nr. 2977, p. 13.

13) Akakia do Mazarina 3/1 1658. Rpis OssoL nr. 2978, p. 3.

1*) Lumbres do Mazarina z Warszawy 18/10 1657. Rpis
OssoL nr. 2976, p. 150.

1^) Relation de Lumbres. Rpis OssoL nr. 2977, p. 13.

1^) De Lumbres do Mazarina 7/1 1658. Rpis OssoL nr.

2978, k. 11.
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^'') De Lumbres do Mazarina z Poznania 15/12 1657, tame,
p. 180: Cela m'a fait donter quelque temps que pour y parvenir

(pour la conclusion du traite) elle n'eut fait accorder la succession

de la couronne a TArchiduc Charles et toutes les protestations qu'elle

m'a faites du eontraire n'eussent pas ote ce soupcon, si le chancelier

de Pologne qui n'est pas bien avec elle et qui parait fort ele pour

la liberte de sa patrie, ne m'avait dit la meme chose, si celui de

Lithuanie qui temoigne youloir nouer une particuliere amitie avec

moi, ne m'en avait assure et si le palatin de Pock qui m'est fort

ami et est peu capable de dissimulation, n'eut confirme cela, comme
aussi le G. Marechal et plusieurs autres, lesquels quoique de moindre

condition, ne laissent pas d'avoir part aux affaires. — Kanclerz lit.,

oeniony z hr. Mailly - Lascaris (krewna królowej. De Lumbres do

Mazarina 10/11 1657. Rpis Ossol. nr. 2976, p. 164), Micha Pac

z p. de Lusse, wojewoda pocki z p. Langeron, Morsztyn z p. Gordon.

Dworki te, zobowizane królowej, mów swych do jej politycznych

widoków nastraja byy gotowe.
^^) Mazarin a Lumbres, Paris 16/11 1657. Rpis Ossol. nr.

2976, p. 166: Je n'ai rien a vous repliquer touchant la succession

du roi de Pologne qu'on suppose avoir ete promise au frere du roi

de l'Hongrie si ce n'est qu'il n'y a rien qu'on croie si veritable a Prague

et en toutes les cours des princes d'Allemagne mais, j'ai tant de

respect et de veneration pour ce qui vient de la part de la reine,

que je n'hesite pas a voir que cela n'est pas, puisqu'elle Tassure

ainsi... Pour ce qui est de l'of6'e qui vous a ete faite a Tegard de la

succession de laquelle elle vous a dit qu'on parlerait bientot, vous

lui pouvez dire de ma part qu'en ayant informe Leurs Majestes elles

m'ont commande de vous ecrire de la remercier et de Tassurer

qu'elles ne perdront pas le souvenir de Tamitie qu'eUe leur temoigne

en cette rencontre et vous lui pourrez dire qu'on emploiera volontiers

la somme d'argent qu'elle vous a dite pour pouvoir assurer la suc-

cession a quelque prince francais ou autre qui soit ami et partial

de cette couronne . .

.

") Mazarin do królowej 21/12 1657. Rpis OssoL nr. 2976,

p. 185: Elle ne doit point douter qu'on ait ici moins de passion

pour cela ni qu'on y epargne rien pour le faire reussir.

2°) Pose ju w maju proponowa kardynaowi utworzenie

stronnictwa antiaustryackiego przeciw rodzinie Leszczyskich. De
Lumbres do Mazarina, Krzepice 23/5 1657. Rpis OssoL nr. 2976,

p. 90 i Mazarin do Lumbresa 17/8, tame, 128.

*0 De Lumbres do Mazarina 15/12. Tame, p. 183. Tene
do Mazarina z Poznania 28 12 1657. Tame, p. 188.

22) Mazarin do Lumbresa 11/1 i 25/1 1658. Rpis OssoL
nr. 2978, p. 15 i 16.

23) De Lumbres do Mazarina z Warszawy 10/11 1657. Rpis
OssoL nr. 2976, p. 158 (Teki Lukasa).

24) Mazarin do Lumbresa 25/1 1658. Rpis OssoL nr. 2978,

k. 27 (Teki Lukasa).
2^) Relation de Lumbres. Rpis Ossol. nr. 2977, p. 15.
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2^) Relation de Lumbres. Rpis Ossol. nr. 2977, p. 15. —
Wkrótce potem przywióz Akakia dan deklaracy Karola Gu-
stawa, e si zgadza na rozpoczcie traktatów ze sprzymierzecami.
Tame, p. 16.

2^) Lumbres do Mazarina z Poznania 58 12 1657. Rpis Ossol.
nr. 2976, p. 188.

2^) Pufendorf, F. W. IX, § 10. — Caillet, I, 312.
29) Pufendorf, F. W. IX, § 10. — Diarium Europ.

Vin, 218.

^°) Królowa otrzymaa w nieszczliwym dla siebie roku 1655
niespodzianie 100.000 liwrów od siostry swojej palatynowej Anny
przy licie serdecznym. Musiaa uczu silne wzruszenie, przypo-
mniawszy sobie wasn wzgldem niej win. Pragna si jej wy-
wdziczy. Korzon, Dola i Niedola Sobieskiego, I, 85.

^^) Opole i Racibórz zastawione Wadysawowi IV za 1,000.000
fi., otrzyma Karol Ferdynand, a po nim Jan Kazimierz, który te

ksistwa darowa swojej onie. Galeazzo Gualdo Priorato,
Hist. di Leopoldo, I, 26.

3'^) Oprawa Ludwiki Maryi: wiano 100.000 z., a drugie 100.000
przywianku na dobrach stou królewskiego, na Bielsku, Rajgrodzie,

Grudzidzu, Tucholi, wiecu, omy, Lubomlu, Ujciu z Pi, Jur-

borku z Now -wol i lenictwem, i na Upicie, do czego przydano
Kapinos, Kazu, Modzieszyn, Bobrujsk i Sokók z lenictwem,
a w r. 1649 obiecano jej z pierwszych wakansów w Koronie 40.000
dochodu, a w Litwie 20.000 z powodu, e wiksza cz dóbr, re-

formacyi jej podlegych, dwojgiem doywociem onerowane s. Konst.

r. 1646, 1649. W r. 1659 konst. sejmowa oddaa jej dochody upp
Bocheskich, tak jako same w sobie s, z komorami Gronki i Do-
brzykowce nazwanemi, i oboim brzegiem Wisy, doywotniem pra-

wem uywania.



DODATKI.

I.

Kanclerz koronny do Komisarzów traktatowych z Lublina

14/9 1656 — w skróceniu.

. . . Primis diebus Septembris posana jest WMPP. resolutia ex
senatus consulto, jako macie stawa w tym punkcie od Moskwy
proponowanym, gdy pro capite kad, e ad media pacis przyst-
powa nie mog inaczej, tylko eby car mosk. by za ywota KJM.
deklarowany i z potomstwem swojem za króla polskiego. Baczemy
jednak, e ta resolutia nie dosza bya jeszcze WMPP., gdy t poczt
ostatni wyprawion dajecie zna, co w tym punkcie Moskwa po-

daa, jaka melioracya JMPP. nastpia i jako podali punkt okoo
uspokojenia samego. Niepotrzeba WMPP. deducere, co to Elekcya
królów naszych i jako to jest pieszczone prawo, które przodkowie
nasi caute zawsze piastowali coraz go sobie lepszemi prawami po-

prawujc. Niepotrzeba i tego przypomina, jako nam Moskwa pokój

zamaa. Kozaków do siebie przyczywszy, sacra profana violarunt,

a wicej rzek, poprzysione pacta. To uczyni król szwedzki
wszystko in simili, a lubo chcia Rplt uspokoi, ablata restituere

amissa recuperare. Króla JM, w pastwie doywotniem conservare,

libertates et immunitates poprzysic, czembymy ju byli od pó-
rocza Koron uwolnili i t wojn na Moskw przenieli, przecie

jednak wolelimy fortuny nasze straci, anieli ea conditione pokój
czyni, przez co bymy liberam electionem stracili, bo to vi et armis

byoby adactum et exemplum ad omnem posteritatem, któregoby
secula ratowa nie mogy. Ta est paritas i z Moskw, którzy tantas

nobis iniurias intulerunt i jeszcze chc takow propositi eludere

nas wracajc rzekomo omnia ad se trahendo, et inusitato modo
electionem urgendo, chc Regnum liberum transferre in haereditarium
et successivum. Nie widz, dlaczego tak duram akceptowa condi-

tionem, która nas ze wszystkiego oraz spoUat. Jeh dla uspokojenia
Ksistwa Lit. — toby nam curreret ze Szwedami wzgldem Korony,
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a przecie to posthabuimus. Moglicie za takow ich propozyti,jakocie
byli poczli prudentissime, im to wywodzi, e to subsistere niemoe.
A daleko wicej, gdycie poprawili ich podania, bd rozumieli, e
si ju tego trzeba trzyma. I przyznam si, e gdybymy byli wie-

dzieli, e tak ta materia miaa agitari, wolelibymy si w te traktaty

nie wdawa. Bardzo dobrze JMPP. mediatorowie stanli, e nie chc
praecludere viam ad electionem nikomu, a pogotowiu i Domowi ce-

sarskiemu, merebantur wielkiego podzikowania. Bo lubo cesarz dla

nas nic przedtem nie uczyni, ale insza jest rzecz vocare kogo, aby
mnie ratowa et in pristinum statum restituat a insza tego, kto mnie
invadit, uznawa za pana. Ale nakoniec, qua autoritate i król JM.
i my, chobymy byli wszyscy senatorowie, moemy, mieszkajc
in Regno in Unione zostawajc saWandi Remp. in pristinum statum,

arrogare sobie tak wiele, ebymy mieli sine tertio ordine Królestwo
conferre. JMPP. qua securitate traktowalibycie, chyba ebymy chcieli

aperire viam wszystkim pretendentom i niewygasym faktiom, aby
sobie kady eam pozwoli libertatem nowego sobie obra pana,

a potem eby Ojczyzna nasza in partes posza, bobymy j hoc medio
bardziej pomieszali nieli uspokoih. A musz candide WMPP. aperire,

e wziciem Moskwicina na pastwo hoc turbulento statu obalem na
si od cesarza periculum, który amicitiam chce widzie Moskwy
z nami przeciwko Szwedom a nie praevalentem potentiam. Szwed
ma jeszcze sia u naszych fakcyi, cho nie dla siebie, lecz dla

Rakoczego przez Kozaki, którzy zawsze nowa patrocinia uaerunt.
Tatarowie jako infensi Moskwie tam si przywi, bo i Porta do
tego si przymiesza ob potentiam Religionis Graecae, ali tu wikszy
motus nieli uspokojenie. Zaczem hoc unum agatis, czemby pokój
gruntowny móg stan pro utraue parte. Macie wyraone wszystko
i teraz jako senatus consultum stano: Cara samego excludere,

strony syna suo tempore et modo agant cum Rpca, co teraz do
postanowienia pokoju nic nie naley. Chciaem i to WMPP. namieni
in summo secreto, e cesarz ju gotowy in armis. Jecha tam wprzód
p. stolnik sandom., a potem jad p. wda pozn. z panem wojnickim
ad concludendum de coniunctione przeciwko Szwedom. Najdalej

primis diebus Octobris zagrzmi Marchia i Pomorska. A to pewna,
e tam tylko ex mutuo commodo bd traktaty i nullam electionem
afektuje cesarz, bo widzi, eby sobie tem bardziej zaszkodzi ni
pomóg. Ze Szwedami te nic nie traktujemy, bona spe freti o trakta-

tach z Moskw. Co si za dotyczy punktu samych traktatów, ten

traktujcie wedle Instrukcyi sobie pozwolonej. A jeli si tem Moskwa
kontentowa nie bd, jako i tem strony Carewicza, da JKM.
abycie stamtd niepowracali i nie rwali traktatów, ale jednego de
medio sui do JKM. wyprawili z dostateczn informacy tym czasem,
ni Cesarz zacznie co. Tymczasem Moskwa fehcius component, bo
i Olendrowie assistent nam przeciwko kademu nieprzyjacielowi

naszemu. Maj pod Gdaskiem 42 okrty, na których 12.000 pie-

choty a 2.000 dzia. Omni prudentia wiedcie Moskw do pokoju
z nami, do conjuctii przeciw Szwedom, która ma by ex communi
commodo : nam Inflanty i recuperatia obojga Prus. Juby byo po
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Szwedach, kiedybyby kurfirst non assisteret. A Moskvvie niech si
dostanie Estonia, Ingria, jako tam macie w Instrukcyi. A kiedy da

P. Bóg pokój z Moskw i coniuncti, niech sobie powoli tractuj

cum Rep. jeli to P. Bóg obieca — co im tylko sownie perswa-

dowa. Maj oni tak wiele rozumu, e dadz miejsce rationi. Cedet

to ad gloriam WMPP. cum conservatione Ojczyzny stanowi pokój.

A to i z tego uwaajcie, e postanowienie pokoju z Moskw nie

uczyni pono z Kozakami pokoju. I teraz ju wicej Król JM. ani

senat nie moe da inakszej deklaracyi WMPP., tylko ebycie
traktowali jako jest instrukcya in rem Reipcae, a jeeliby ullis modis

et mediis tak by nie mogo, e medio sui jednego posa do JKM.
non abrumpendo. A tu si ju jako najplniej asce WMPP. z po-

wolnoci usug moich oddaj . . . Oryg. w Rpisie Czart. Vol.

386, nr. 33, k. 139.

Kanclerz do biskupa Zawiszy: „ .. .abycie si trzymali mocno
z medyatorami cesarskimi, ile gdy w interesie naszego królestwa

dziaaj, lepiej wszelkie staranie do tego obróci, eby wszyscy
pretendenci w nadziei zostawali i dla nas i dla nich samych . .

.

Tymczasem zczymy si z pospolitem ruszeniem i acniejsza kon-

ferencya bdzie. A naley te dopiero koczy z Moskw, kiedy we
Wiedniu konkluzya stanie, o której damy zna zaraz, bo wtedy
atwiejszy bdzie car do susznych warunków. Nie dziwujcie si,

e tak ostronie idziemy, bo widzc zabiegi wielu w rónych kie-

runkach, nie chcemy ode Dworu da okazyi innym do przeprowa-

dzenia tego, co si nam samym nie godzi.... Jeeli wedle instrukcyi

nie bd si kontentowa (moskiewscy), to posa z pomidzy siebie

jednego ... A ja te nie omieszkam da zna, jako co prdko stanie

z cesarzem, rozumiem, ostatnich dni wrzenia bdziecie wiedzie...

Oryg. tame, nr. 34, k. 143.

Podkanclerzy kor. nie zgadza si z kanclerzem w sprawie

wysania jednego z komisarzów do króla. „Z JMP. kanclerza —
pisa — to poszo sn, aby do króla przyjecha p. Referendarz,

a nie widz potrzeby tego, a nawet si obawiam, aby si tem

Moskwa nie turbowaa i eby traktowa chciaa uno absente, co

jeliby tak miao by, niech JM. nie przyjeda, zwaszcza, e król

z wojskiem za Wis rusza si". Podkanclerzy do biskupa Zawiszy

z LubUna 15,9 1656. Oryg. 'tame, nr. 37, k. 155.

n.

Krzysztof Pac do Brzostowskiego z pod czycy 4 Octobris

1656.

Idzie do WMPP. ekspedycya i deklaracya tak na Hsty 10 Se-

ptembris jako i ostatnie, które nas wczora doszy d. 18 Septembris
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do nas pisane. Tera felicior zda si ta expeditio im plenior by
numerus Consiliariorum jednych praesentium, jako X. Arcybiskupa, et

drugich absentium mielimy przez listy apertam mentem. Szczciem
si stao, e p. kanclerza nie byo, bo ten cale temu tam pokojowi
contrarius, ale non praevalebit. Sejm skadamy prdki, podobno circa

finem Decembra, ten revolvet scrupulum i najwikszy nudum (?), który
WMPP. detinet, gdy ju natenczas tak si daje deklaracy, abycie
WMPP. etiam successionem pozwolili, gdyby inaczej by nie mogo,
nieUby si miay cae prowincye separari i prawe dusze katolickie

zaprzeda. Chciano mi tam do Wciów posa, alem si jako wy-
lizn. Dla Boga, animujcie WM. mud, aby si trzymali in fide, gdy
tam ju poszed p. podskarbi. Mymy podstpili pod czyc i mamy
nadziej, e j wemiemy prdko, std albo w Pomorsk, albo na
Gdask rozrywa ligi szwedzkie, którzy chc oderwa od nas Ho-
lendrów na morzu bdcych, ale wtpi aby tego dokazali, bo si
te ju i cesarz do nich wybiera i rozumiem, e abo w Prusiech
abo w Margrabstwie wojsko jego zazimuje. L. dzi ma stan
w Nysie, stamtd z wojskami ku wojskom szwedzkim cignie. Ce-

sarz zgod nasz a prdk z Moskw urget, niepotrzebnie trudni
pp. medyatorowie, bo cesarz to ju admisit, ebymy im succesyi

pozwolili, byle prdko z Moskw zgodziwszy, Szweda ruszyli z ce-

sarzem i z Moskw aggredi, tedy jeszcze prdsze posiki i od cesarza

JM. bd. Rozumiem, e Wda pozn. i Pan wojnicki, Regni oratores

nasi do cesarza, stanli dotd w Pradze dla conclusyi ligi z cesarzem.

Goca Carskiego spodziewamy si tu dzi, co nam przyniesie, b-
dziecie wiedzie prdko. Nie dziwcie si, e nieryche std rezolucye,

take i u nas tak trudne materye potrzebuj wielkiej deliberacyi,

ile bez sejmu, contradicente ministro status, ale ten podobno dugo
bdzie absens to dat ... i Panu i wielum ex primis okazy. Bardzo
nie na rk, e i podkanclerzego przy boku JKM. niemasz. WMciom
skdbymy mieli subsidia pienine obmyle, biedzimy si z sob,
ju jednak conclusum posa, i bd pienidze wkrótce, chciejcie

jedno dalej progredi in negotio Rpcae securi, e Was nie zapomnimy.
To krótko oznajmiwszy . . . Oryg. wRpisie Czart. Vol. 386, nr.

41, k, 173.

m.

Król do Komisarzów z pod czycy 3/10 i Rezolucya Kate-

goryczna 5/10 1656.

Jakomy obiecali da prdk rezolucye, zniósszy si z Pany
Radami Naszymi w tych punktach, którecie przysali, tak teraz,

lubo nie przez osob, jakomy byh obiecaU, ale przez hst poseamy.
A naprzód strony ustpienia czego wicej nad rzek Iwat w Litwie,
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a w Koronie nadto, co accessit za p. króla JM. Wadysawa, nie-

moemy adn miar nic wicej pozwala, gdy i Rp. na on czas,

lubo pastwo mosk. byo w takiche albo gorszych, nieli nasze
pastwa terminach, nic wicej nie odja nadto, czegomy Wam
ustpi pozwolili, a dotego jeeli ma by wieczny i trway pokój,

tedy ma by bez krzywdy tak wielkiej, któraby aosn pamitk
zostawia, zawierany. Strony za successyi po mierci naszej cara
JM. na Królestwo Polskie, lubo My widzc tak skonno Cara JM.
przeciwko Nam, jak wywiadcza i w Hramotach i przez Commi-
sarzów swoich, nie jestemy przeciwni temu, emy jednak miym
poddanym Naszym, od których wolnymi gosami na Pastwo obrani
jestemy, wszystkie prawa i wolnoci poprzysigH, midzy którymi
najpierwsze jest wolne obieranie królów, nie moemy im w tej

mierze adnego bezprawia czyni i bez zezwolenia ich dobrowol-
nego zdawa Pastwa po sobie komu innemu przeciwko wyranej
przysidze naszej ; rozumiemy jednak, e i oni na to zezwol, tylko

zwyczajem Naszym sejm im w grudniu a najdalej po Nowym Lecie
zoymy i to im danie Cara JM. opowiemy. Najwiksza jednak
w tej mierze trudno bdzie okoo wiary w., gdy Uprz. i Wiem.
Wasze prawo to wiedz, e król powinien by Rzymskiej wiary:
zaczym niechby okoo uacnienia tej trudnoci zawczasu pomylano.
Kozaków, tych za medyacy Cara JM. chciejcie uspokoi lubo wedle
Zborowskich lubo wedle Biaocerkiewskich, a bezpieczestwo tego,

co im obiecywa bdziecie, niech wymyl, jakie rozumiej naj-

lepsze. Tak tedy intency nasz napisawszy, damy pilnie, abycie
nad wol Nasz nic nie czyniU. yczymy zatem Uprz. i Wier. Waszym
dobrego od PBoga zdrowia. Dan w obozie pod czyc 3 padzier-
nika 1656. Rpis Czart. Vol. 386, nr. 15, k. 63.

Resolutio categorica z czycy 5 Octobris 1656.

Orygina: Tómaczenie Komisarzów:

Listów naszych dla Mów List nasz (z 3/10) dla tego

tego Nie tak ma pisa O ny asz tak pisany, eby móg by Co-
abym mogbr ydzie Compromiss misarzom Mosk. pokazany, Aby
y usarzów Nim Masz oskierk nas niewycigali na co wicej,
sewsk olim prers okatz barany Jeliby jednak nie mogo stan
N abycie wasze nie wie wyci na tem. Naprzód oznajmujemy, e
iagna Kahna na córk wicy sam pokój z Moskw potrzebniejszy

Jeli boisz y jeden znakie nic to rozumimy ni z Szwedami i za-

mog chost rzanc ka na tu Na wrze go koniecznie chcemy,
poi wrzód Pozna daimu wiemy Dexteritatis vestrae est chodzi
to e pod pokój yje Moskal koo tego, aby by jako naj-

wpie otrze na bbnie ta szy lepszymi conditiami. Gruntu nad-
roka rozumiz ze my po niem to cocie ustpili, ustpowa uie-

z Szwak pdami i ce i zby podobna. Poocka jednak samego,
zawsze bic go sto koni bezpieczni naco pozwalaj, jako piszecie.

Nie chce somy obywatele tameczni, po Dwin,
jeeli si tem contentowa bd,
ustpi moecie, do Inflant cae
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Syn Janowi Chcelekarskie,

kiem dac tu In re casimirumt uli

tylko nie mie mierci bi Ojca

nie uprze Ndza bojccy si fata

lo J.K.M. niema by ydzi tu asse-

runt curam owa na suwie' acces-

sit a. Ad alias trzy mabot ydzie
liber voluptas Eccla Elekcya io-

niasz s postem fatalem Cara lux

wszawy kunszt Las Symonow wie

Pa,n ringersu ciput urm n'o non
post ea pondus eunt turtur est.

Strona sony karp kozak
Mów ty u nych Co mu ponra
melior primo modo vel tamen uspo

ko koi ale cho ci by ieno Imte

go sz co Kolek udzieli pielno tego

byo aden nieprzetorem udzie

prawo nam i Rptej warowawszy
w takich granicach, jakie przed-

tem byy od Litwy i Moskwy.
Materia successionis Cara je-

eli moe excludi wszystkiemi

koo tego sposobami chodcie, bio-

rc to do sejmu, a ad punktum
rozerwania tractatów. Dopiero

gdyby do tego przychodzi miao,
satius pozwoU ju na t sukces-

si i electi sub ratihabitatione

Rpcae i to na syna, tandem, je-

eli nie bdzie mogo by, na ojca.

Conditie jednak eby byy: Pro-

fessio fidei Romanae Cat. choby
sub ritu graeco przed coronati.

Pienidzy jaka suma za wojsko.

Institutio syna u nas jako minie

septenium. Restitutio ablatorum

tak jako w pierwszej propositii

opisana
;

poprzysienie Jurium

libertatum, immunitatum Eccle-

siae, Reipcae, Privatorum. Po-

przysienie Pactorum Convento-

rum z przeszymi Pany, regimen

Polski i WXL. przez samego Cara,

nie przez viceregem. Moecie i to

pooye (by) post decessum Cara

albo Carewicza tego zaPana obrali,

którego obierze Rpta.

Synowi carskiemu in casum
tylko mierci ojca, uprzedzajcej

fata JKM., ma by asecurowana
succesya— alias ma by libertas

electionis post fata Cara — wszak
u nas synowie principum non
postponuntur.

Strony Kozaków, tych omni
meliori modo tam uspokoi,choby
te im co udzielnego za Dnieprem
udzieli. Wczem pole si instru-

ctia na tractaty kozackie napisana

drug poczt.
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okrutny nieslic noki w czym Nie Tatarów nie trzeba przepo-

posle wam si In Instruto auctia min jako wypisze p. podskarbi

a na tym tract szaty tu koza litewski przez swego, z którym
uckie ow napoi pisana w zamdru ma si o tem SupanKaziaga ze

drog poci si z t zon. zlecenia hana znosi.

Z wykorzenieniem inszych

wiar szkoda si pod ten czas od-

zywa dla zamieszania rzeczy.

Te traktaty koczy jak naj-

prdzej, bo król Szwecki poszed
pod Ryg, obawia si, by albo

si nie zgodzi albo Moskwy nie

wybi, byoby ciej potem.

Po podpisie króla JM : Jeeli

de successione przyjdzie co sta-

tuere, przyjdzie except uczyni,
inuantum da P. Bóg nam po-

tomstwo.

Orygina cyfrowany i odczytany w Rpisie Czart. Vol. 386,

nr. 20, k. 85. Kopia w Rpisie Czart. Vol. 2113. Ostatnia, jak

Brzostowski pisze, przez cyfry informacya z podpisem rki króla.

W tece Narusz. I, 149. nr. 165, podana ta rezolucya z bdn dat
5/12 1656, patrz Gawlik u. s. str. 27.

IV.

Punkta do elekcyi Wielkiego hospodara, cara i wiel. Ksicia

Aleksieja Michajowicza wszystkiej Wielkiej i Maej i Biaej

Rusi samodzierzcy nad Koron polsk i WXL. nalece:*)

Na cze i chwa Panu Bogu w Trójcy w. jedynemu, Ojcu,

Synowi i Duchowi w. (przez którego carowie wadaj i lubicy
pokój prawd pisz) na niemierteln saw i na potomne czasy

i pamitk i na nierozerwane braterstwo midzy Wielkimi monar-
chami, (przewietlejszym wielkim hospodarom JCW i midzy naj-

janiejszym) wielkim hospodarem JKW i na wieczny pokój i przy-

mierze i na nierozerwane zjednoczenie midzy ich obydwóch wielkich

hospodarów sawnemi i wielkiemi pastwy i narodów ruskiego carstwa

i korony polskiej i WXL. przez porednictwo wielkiego hospodara
Ferdynanda 111, z Boej aski cesarza rzymskiego JCW. — my car-

skiego wieliczestwa wielcy i penomocni posowie z JKW. i wszystkiej

Rzeczpospolitej wielkimi i penomocnymi Komisarzami tenwy miano-
wany pokój wieczny postanawiamy i utwierdzamy temi kondycyami

:

*) Ustpy w klamrach zostay w korekturze polskich komisarzów
opuszczone.
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1) Uwaajc Wielki hospodar JKW. to, e zczenie si i po-

tgi i wojslca monarciii ruslciej i Korony pol. i WXL. straszne bdzie
nieprzyjacioom a tym oboim wielkiem pastwom potrzebne i poy-
teczne dla dobra pospolitego, a z osobliwej chci i yczliwoci bra-

terskiej ku wielkiemu hospodarowi JCW i dla wiecznego pokoju

i przymierza oboim wielkim pastwom, za rad JKW pp. senatorów

przy boku JKW teraz bdcych, zezwoli na to z braterskiej chci
i przyjani obra na Koron polsk i WXL teraz, przy ywocie JKW,
wielkiego hospodara naszego JCW wielkim hospodarem królem pol-

skim i WXL teraz przez Was wielkich i penomocnych komisarzów.

A na potwierdzenie JKM sejm prdko zoy i na tym przyszym
sejmie roku teraniejszego 165 o elekcyi wielkiego hospodara na-

szego JCW nad Koron Polski i WXL proponowa i do skutku to

dobre dzieo nie naruszajc niwczem adnemi (wymysami) odmien-

nociami przywie obiecuje, eby na tym sejmie Wielki hospodar

nasz JCW by obrany wielkim hospodarem królem polskim i WXL,
a po mierci KW. na Królestwo polskie i WXL koronowany nastpi.

A to wszystko na sejmie postanowiwszy i konstytucy utwierdziwszy,

by tej teraniejszej w. h. naszego JCW nad Koron polsk i WXL
elekcyi statecznej i trwaej i wanej bez wszelkiej odmiany i od-

mówki od wszelkich narodów i stanów ludzi. A przed tem sejmem
przysa do CW Królewskiemu W. (posów swoich wielkich) posan-
nika swego albo goca, dajc zna o tym sejmie, na który czas

naznaczony bdzie, a w. hospodarowi naszemu JCW. na ten sejm

przysa posów swoich wielkich, eby o tych punktach, o których

teraz zgodzi si nie mona, bdc u KW. CW wielcy posowie
umówi i utwierdz;

2) Takowa teraniejsza dobrowolna elekcya w. h. naszego

JCW nad Koron polsk i WXL za ywota JKW spokojnemu pa-

nowaniu nad Koron polsk i WXL i nad wszystkiemi prowincyami
do tych pastw nalecemi nic szkodzi (i ublia nie ma) nie ma
i ublia nie bdzie moga i do którego czasu JKW Bóg ywota
przeduy i do tego czasu spokojnemu panowaniu JKW nad Koron
polsk i WXL i nad wszystkiemi prowincyami (krom Ukrainy która

w. h. naszemu JCW poddaa si i hetman Bogdan Chmielnicki ze

wszystkiem wojskiem zapor, z miastami i powiatami, take okrom
tych miast i powiatów i Biaej Rusi, które po teraniejszych naszych
traktatach zostan na stron w. h. naszego JCW bez wszelkiego

nagabana zatrzyma chce) ani w rzdy tyche wielkich pastw
i w najmniejsze czci onych w. h. nasz JCW lubo ju obrany król,

wdawa si nie bdzie. A co do najjaniejszej JKW królowej JM.
oprawy wedug konstytucyi naley (i w tem w. h. nasz JCW nie

tylko wtrca, ale w caoci i obronie zatrzyma chce) to wszystko
w. h. JCW w cale zachowa powinien bdzie.

Dotd w Rpisie Czart. Vol. 2113, nastpne punkta w Rpi-
sie Czart. Vol. 2105:

Ta dobrowolna elekcya w. h. hospodara naszego JCW na
Koron polsk i WXL cho mimo dawne prawa za ywota wiel-

kiego hospodara waszego JKW dla poytków obóch narodów nastpi,
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na dalsze jednak potomne czasy nic dawnym prawom i zwyczajom
o wolnem (prawie elekcyi psowa nie bdzie) obieraniu, które wam
wieloma przywilejów (sic) i konstytucyami i przysigami królowie

polscy zatwierdzili, szkodzi nie bdzie ani ich zniesie. A przy tej

wolnej elekcyi i to prawo w cale zatrzyma, e JCW dobrowolnie
obranemu i koronowanemu królowi (za ywota swego) hospodarstwa
tego (przy sobie mie) t. j. Królestwa polskiego i WXL nikomu nic

nie ustpowa i tego nie chcie
;

3) Wierze w. (chrzeciaskiej) bahoczestiwej greckiego zakonu
i episkopom i wszelkiego duchownego i wieckiego stanu ludziom
i cerkwiom i monasterom by w wolnociach i swobodach przy
swoich dawnych majtnociach i urzdach, tak jak przy przeszych
królach polskich i WXL bywao, a jeli jakimikolwiek sposobami
od nich byo odebrano a komu innemu oddano, eby to wszystko
przywrócone byo wedug praw i konstytucyi (nie odkadajc od
sejmu na sejm). A wielki hospodar nasz JCW obrany i koronowany
król polski i WXL wiary waszej rzym. kat. Kocioów i Klasztorów,

fnndacyi, akademii, szkó, szpitalów alias bohadolni, arcybiskupstw
biskupstw i wszelakich dóbr i prowentów onych wszelkiego stanu
ludzi nadania i majtnoci ich ze wszystkimi przynalenociami ni

wczem narusza nie bdzie a pp. Rad i wszystk Rzeczpospolit
w wierze ich i wszystkie prawa i wolnoci i swobody i przywileje

i obyczaje, urzdy, uoenia i sejmy i zgodne uchway i sejmiki

i wszelakie sdy i miejsca im zwyczajne w Koronie i WXL podug
dawnych praw i zwyczajów, jak przodkowie królowie polscy i WXL
do tego czasu (zachowali i wprzód) nadali i przymnaah i zachowah,
nienaruszajc dotrzyma raczy, oprócz przypadkowych przyczyn
Rzeczpospolitej, o których i sami pp. Rada i Rzeczpospohta na
wielkich sejmach wotowa bd i dawnym obyczajem przez sejmy
gosami stanów kor. i WXL i za zezwoleniem JCW zczonych
uspokoj si) na potem nie naruszajc zachowa zezwala.

Przy tym ustpie dopisa komisarz Brzostowski: „W tym punkcie
precedencya ma by wiary naszej w. rzymskiej".

A my JCW wielcy i penomocni posowie mówili o uni, e
tej dla nie zjednoczenia z greck wiar w Koronie polskiej nie by,
a wy JKW wielcy i penomocni posowie i komisarze mówih, e
wam o tem bez sejmu Rzeczpospolitej duchownego i wieckiego
stanu ludzi domawia si nie mona i my teraz to dzieo odka-
damy do sejmu, a na sejmie to dzieo uspokoi.

Przy tym ustpie dopisa Brzostowski : Na ten punkt cale

niepozwolilimy i ekskludowalimy strony Unii zniesienia.

4) Koronowanie dobrowolnie obranego w. h. JCW nad Koron
polsk a po mierci teraniejszego KW odprawowa si ma (a jakim

obyczajem o tem tako i o miejscach domówi si przy JCW na
Moskwie). A po zejciu z tego wiata JKW ks. arcybiskup gnienieski
prymas Rzeczpospolitej senator, ma zoy konwokacy, a na tej

konwokacyi, zniósszy si z w. h. naszym JCW przez posy, ma
by namówiony czas koronacyi, na któryby JCW mona byo przy-

jecha i koronowanym by. A przed koronacy swoj na teje
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konwokacyi JCW i obrany król polski i WXL ma z Rzeczpospolit

pisa przez posów swoich pacta conventa i da na tern swój paski
potwierdzajcy list albo diploma Rzeczpospolitej po dawnem zwy-

czaju królów polskich i WXL (krom przypadkowych punktów jego

paskiej osobie w wierze greckiego zakonu i te wszystkie punkta

take jalc i insze naprzód przez posy JCW) a potem przed koro-

nacy sw pask dusz umocni.

5) A kiedy za ask Bo w. h. nasz JCW bdzie na Koronie

polskiej i na WXL wielkim hospodarem polskim i WXL i jemu

w. h. by w swojej hospodarskiej bahoczestiwej chrzeciaskiej

wierze greckiego zakonu i dla przyjazdu CW postawi w miastach

królewskich iWXL przy dworcach królewskich bahoczestiwe cerkwie

greckiego zakonu.

Przy tym punkcie dopisek rk Brzostowskiego: „stet".

6) Po koronacyi i po objciu pastw Korony polskiej i WXL
rzdzi bdzie Ki'ólestwem polskiem i WXL w. h. nasz JCW (po

swojemu paskiemu dobremu rozumieniu swoj pask osob) jako

król obrany i koronowany sam osob swoj hospodarsk tak jak

i przeszh w. h. królowie polscy i WXL (po prawach i obyczajach

Rzeczypospolitej a namiestnikom swoim w Koronie i Litwie by nie

kae) podug praw i zwyczajów Rzeczpospolitej a wicerejów i na-

miestników swoich w Koronie i WXL stanowi nie bdzie. (A bd
po jego paskiem rozkazaniu wszelkie rzeczy odprawowa senato-

rowie i urzdnicy, komu jakie dzieo naley wedug praw koronnych

i htewskich, a jakich rzeczy bez woli i rozkazania JCW nie mona
bdzie odprawowa, o tem pisa do w. h. naszego JCW).

7) Pakta wieczne i przymierza z postronnymi monarchami

i pastwy, z którymi je ma w. h. nasz JCW (i ruskie pastwo)
i rosyjskie pastwo i teraz i napotem bdzie mia, z tymi paiistwy

JKW i Rzeczpospolitej by take w przyjani i w pokoju, a z któ-

rymi pastwy w paktach i przymierzu JKW i Korona polska i WXL
teraz i (wprzód) potem bd, z temi pastwami JCW teraz obrany

a potem koronowany król pokój i przyja take bdzie mia.

8) Na kadego nieprzyjaciela obaj wielcy Monarchowie, w. h.

nasz JCW i pastwo moskiewskie z JKW i Rzeczpospolit, a JKW
i Rzeczpospolita z JCW i pastwem moskiewskim bd mieh z-
czenie si i wojsk, a mianowicie teraz na króla szwedzkiego i na

ksicia pruskiego, jeeli ksi pruski nie bdzie przypuszczony do

aski JKW i RzeczpospoUtej, tak te i na inszych (którzyby si
pokazali), którzy si pokazali by rebelizantami i zdrajcami oboich

wielkich pastw JCW i JKW i na tych wszystkich sta z obopólnemi

siami i za jedno (poytek czyni) wojowa.
9) Jeeli za kiedy tym obume monarchom JCW i JKW

i Rzeczpospolitej zda si przymierzem uspokoi i zahamowa krwi

rozlanie, tedy jeden bez drugiego z królem szwedzkim w traktaty

wdawa si i jedna si nie ma, ale si wzajemnie przez posy
o tem znosi i porozumiewa powinni.

10) Tytuy JCW take i JKW tak pisa bd, jakie im obiema

monarchom na pocztku tych pakt napisane, a póki JKM Bóg y-

Wojna Brandenburska. ^O
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wota przyduy, i tymczasem JKW i senatorowie i wszystka Rzecz-

pospolita Korony polskiej i WXL pisa bd tytuy JCW (po) przy

jego h. ruskiego pastwa tytuach : Najjaniejszy obrany król polski

i WXL. Take kiedy okazya bdzie na sejmach wspomina osob
JCW, tedy tene tytu ka i drukowa bd i dla tego wiksze
i krótsze tytuy im obiema wielkim hospodarom JCW i JKW na
najpierwszym sejmie po (elekcyi) konfirmowanej elekcyi wyraone
bd, jak tu na pocztku tych naszych pakt napisano.

11) Prowincye odesze Rzeczpospohtej, wedle praw Korony
polskiej i WXL, osobliwie Inflanty, JCW po koronacyi swojej wspól-

nemi siami odzyskiwa i do Korony polskiej i WXL jako zdawna
nalece przywróci ma, krom tych miast i powiatów, którymi wada
sawnej pamici w. h. i w. K. Iwan Wasilewicz wszystkiej Rusi samo-
dzierca, a teraz pod wadz JKW podda ma do Dwiny rzeki po
kurlandzkej stronie.

Przy tym punkcie dopisek Brzostowskiego : „stet ratione czasu

tylko, kiedy Inflanty wróci maj i ratione ograniczenia, bo trzeba

informacyi, póki nasze z dawnych czasów byy Inflanty".

12) Armata w zamkach wzita, przywileje, prawa, pakta, listy,

przymierza, akta, ksigi, sprawy kocielne, sdowe, metryczne, try-

bunalskie, ziemskie, grodzkie i magdeburskie, które si znajd,
oddane by maj.

Przy tym punkcie dopisa Brzostowski: „O drzewo Krzya w.
i Calistrata w. o dzwony take wzili do cara JM".

13) Winiów i poonników wszystkich w teraniejsz wojn
w plen zabranych duchownych i wieckich jakiejkolwiek kondycyi
i pci (którzy sami zechc), nikogo do zostania nie przyniewalajc
z obu stron odpuci. A obywatelom Korony polskiej take i WXL
szlachcie i kadego stanu ludziom tych horodów i powiatów, które

po teraniejszych paktach dostan si w stron CW, by w JCW
stronie w tyche miastach i powiatach, a które miasta i powiaty
dostan si w KW stron po teraniejszych paktach, z tych horodów
i powiatów szlachta i wszelkiego stanu ludzie, którzy przysigah
CW, i tym ludziom by w KW stronie, a KW i Rzeczpospolita mio-
sierdzie im pokaza i przy pierwszej czci i godnoci w dzierawach
i majtnociach, które przed wojn mieh, zatrzyma ich ma;

14) Krymskich Tatarów obadwa wielcy monarchowie CW i KW
w teje przyjani i przymierzu, jak teraz, zachowa powinni i pakta

z nimi dotrzyma. A jeliby si od nich zaczepka którejkolwiek

stronie staa, tedy si to przez porednictwo drugiej strony uspo-

kaja bdzie powinno, a jeli nie uspokoj si, tedy na nich sta
wspólnemi siami.

Tutaj dopisa Brzostowski: „Stet wzgldem konkluzyi tylko

tego punktu (t. j. kocowego ustpu)".

15) A te wszystkie punkta obietnic w. h. naszego JCW i jego

hospodarnych bojar i radnych ludzi, take przysig w. h. waszego
JKW i pp. Rad Korony polskiej i WXL i wszystkiej Rzeczpospolitej

potwierdzone i konstytucy sejmow na przyszym sejmie konfir-

mowane by maj.
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Na kocu dopisa Brzostowski : „Causa restitutionis ablatorum
in toto, uspokojenia Ukrainy i Kozaków i religionis in principe do
sejmu (odoono)".

Rpis Czart. Vol. 2113 i 2105. W streszczeniu znajduj si
te punkta w Tekaei Naruszewicza, t 189, nr. 200, oddrukowane
w Sobraniu gosudarstwiennych gramot i dogoworów IV, nr. 1, vide
GawUk „Projekt unii rossyjsko- polskiej" p. 31, oraz oddrukowane
w broszurze wspóczesnej p. t. „Literae una cum protocollo", na-
zwane zostay protokoem umowy wileskiej.

Instrumentum prorogationis traktatów od sejmu i coniunctio-

nis przeciw Szwedom od nas (posów polskich) Moskwie dany
3/11, albo: Punkta Armistitii Moscho-Polonici d. d. pod Wil-

nem 3/11 1656.

Za porednictwem Niezwycionego i Najjaniejszego Ferdy-
nanda III, z Boej aski cesarza rzym,, wielkich i penomocnych
posów JMP Don Allegretti de AUegrettis i JMP Jana Theodora
a Lorbach JCM Komisarzów, Najjaniejszego Wielkiego Hospodara
Jana Kazimierza z Boej aski Króla polskiego i WXL i inszych

JKWieliczestwa (sic) wielcy i penomocni posowie Komisarze JW
Jan Kazimierz na Krasnym Krasiski wda pocki, star. omyski
i prasznycki, Krysztof na Baksztach Zawisza marszaek WXL star.

miski i brasawski, w Bogu wielebny X. Jan Dowgiao Zawisza
Nominat biskup wileski referendarz i pisarz WXL proboszcz trocki

i oszmiaski. Wielmony Cyprian Pawe Brzostowski referendarz

WXL star. subocki i oraski, Stanisaw Sarbiewski star. grabowiecki
i korytnicki, za rozkazaniem KW zjedalimy si Bo mioci
wielkiego hospodara Cara i W. Kniazia Alexyeja Michajowicza
wszystkiej Wielkiej i Maej i Biaej Rusi samodziercy i mnogich
hospodarstw i ziem wostocznych i zapadnych i siewiernych ojczyca

dziedzica i nalednika, hospodara i obadytela JCW z wielkimi i pe-
nomocnymi posami, wielkimi hospodarami, z bliznym bojarzynem
namiestnikiem astrachaskim z Kniaziem Nikit Iwanowiczem Odo-
jewskim, z okolniczym namiestnikiem rezaskim Kniaziem Iwanem
Iwanowiczem obanowym Rostowskim, z okolniczym i namiestni-

kiem alatorskim Wasilem Aleksandrowiczem Czohokowym, z hospo-

dynami i z diakami z Harasimem Symenowym synem Dochtorowym
i Euphianem Juriewym pod miastem Wileskim. I mówilimy, jakoby
midzy obiema Wiel. hospodarami naszemi KW i CW uczyni bra-

tersk przyja i mio i wieczne dokoczenie a midzy ich obiema
hospodarstwy zgod i nierozerwany pokój. Oni za CW wielcy i pe-
nomocni posowie mówili z nami KW wielkimi posami Komisarzami

26*
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o elekcyi na Koron polsk i WXL wielkiego hospodara swego JCW
za ywota JKW szczliwie nam panujcego. Ale e to dzieo za

niektóremi niemaemi przyczynami na ten czas do skutku przyj
nie mogo, dlatego my KW wielcy i penomocni posowie Komisarze

postanowili z CW wielkimi i penomocnymi posami odroczenie dla

umówienia i dokoczenia tej sprawy, eby przysa Wielki hospodar

do Naj, i W. hospodara naszego JKW wielkich i penomocnych
posów na sejm Korony polskiej i WXL, o którym, jako zoony
bdzie, JKW hramot swoj przez goca CW oznajmi, a póki u KW
przez pp. Rady, urzdników i wszystkiej Rptej Korony polskiej

i WXL z CW wielkimi i penomocnymi posami dogowor na sejmie

uczyni i skoczy si, poty midzy CW i KW^ wojskom by zatrzy-

manym i onierstwu i wojnie nie by i adnych zaczepek z obu
stron nie czyni i owszem przeciw spólnemu nieprzyjacielowi szwec-

kiemu królowi i ksiciu pruskiemu, jeli si KW i Rptej nie upo-

korzy i królowi szweckiemu przeciwko KW i CW bdzie pomaga,
z obu stron wojowa i z tyme królem szweckim z obojej strony

(nie) zgadza si. Wszystkim zamkom, miastom, wociom i miejscom

niezawojowanym osobliwie Bychowowi i innym wszystkim tak ko-

ronnym jako i WXL adne zaczepki i najazdy od CW wojska

i onierzów ani od Kozaków Zaporoskich czynione by nie maj.
Wojsku jednak KW przeciwko nieprzyjacielowi królowi szweckiemu
i X. pruskiemu przez woci i miejsca zawojowane wolne przejcie

ma by bez szkody jednak i wybierania stacyi. A wj^ej pomienio-

nym CW wielkim i penomocnym posom do KW przyjecha i nazad

odjecha ze wszystkimi ludmi dobrowolnie bez adnego zatrzymania

i zaczepki, a o tytuach KW tak wielkich jako i maych na tyme
sejmie CW wielcy i penomocni posowie rozmow i dokoczenie
uczjTii. A teraniejsze tytuy napisane w tych oboich zapisach

oboim wielkim hospodarom w nadzieje wzwy pomienionego pokoju

i oboich wielkich hospodarstw zjednoczenia. A na potwierdzenie

tego naszego postanowienia my KW wielcy i penomocni posowie
Komisarze ten zapis napisali i rce swoje i pieczci przyoyh.
Pisano pod miastem Wilnem roku od Narodzenia Syna Boego 1656
miesica Novembra trzeciego dnia wedug nowego kalendarza. Pod-

pisy i pi pieczci posów polskich.

Rpis Czart. Vol. 2113.

VI.

Rewersa od Moskwy dany posom polskim z punktami ro-

zejmu 3/11 1656.

Bo mioci Wielkiego Hospodara i Wksicia Aleksieja Mi-

chajowicza wszystkiej Wielkiej i Maej i Biaej Rusi samodzierzca

i wielu hospodarstw i ziem wschodnich i zachodnich i pónocnych
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ojczycza dziedzicz i nastpcy i hospodara i obadatela JCW wielcy

i penomocni posowie : ja CW blizny bojarzyn i namiestnik astra-

chaski Knia Nikita Iwanowicz Odojewski, ja CW okolniczy i na-

miestnik reaski Knia Iwan Iwanowicz obanow Rostowski, ja

CW okolniczy i namiestnik aatarski Wasilej Aleksandrowicz Czo-

choków, my CW diaki Harasim Semenów syn Dochturow i Jenphim
Juriew z rozkazania W. Hosp. naszego Cara i Wks. Aleks. Michaj-

owicza wszystkiej Wielkiej i Maej i Biaej Rusi samodzierca JCW,
zjedalimy si z Najja. i Wielkiego Hospodara Jana Kazimierza

z Boej aski Króla polskiego i WXL i innych JKW Korony polskiej

i WXL pp. Rad i wszystkiej Rptej z wielkimi i penomocnymi po-

sami i Komisarzami, z JW-nymi Janem Kazimierzem na Krasnym
Krasiskim wojewod pockim starost omzieskim i przasnyskiem,

z Krzysztofem na Baksztach Zawisz marszakiem wiel. WXL sta-

rost miskim i brasawskim, z Wieleb. ksidzem Janem Dowgia
Zawisz nominaem biskupem wileskim referendarzem i pisarzem

WXL proboszczem trockim i oszmiaskim, z Cypr. Pawem Brzo-

stowskim referendarzem WXL subockim i oraskim starost, ze Sta-

nisawem Sarbiewskim grabowieckim i korytnickim starost, CW
WXL-go u stoecznego miasta Wilna przy porednikach Wielkiego

Hospodara Ferdynanda III z Boej aski cesarza rzymskiego posach
przy Allegrecie de Allegretis i przy Janie Detrich a Lorbach i mówi-
limy, jakoby midzy obiema wiel. hospodarami, midzy CW i KW
bratersk uczyni przyja i wieczne przymierze a midzy ich

oboimy hospodarstwy zjednoczenie i nierozerwany pokój. My te
CW wielcy i penomocni posowie mówili KW z wielkimi i peno-
mocnymi posami i Komisarzami o obraniu na Koron polsk i WXL
wiel. hosp. naszego Cara i Wksicia Aleks. Mich. wszystkiej i maej
i wielkiej i biaej Rusi samodziercy JCW za ywota JKW teraz

im szczliwie panujcego. Lecz to dzieo za niektóremi niemno-
giemi przyczynami teraz do skutku przyj nie mogo. I my CW
w. i p. posowie dogowor uczynili z KW z w. i p. posami Komi-
sarzami na odroczenie i dokoczenie tego dziea dla dogoworu,
eby przysa w. hosp. nasz JCW do w. hosp. JKW swoich CW
wielkich posów na sejm Korony pol, i WXL, o którym gdy zoony
bdzie CW-twu KW hramot swoj przez goca objawi, a póki JCW
u wielkich i penomocnych posów KW z pp. Radami i urzdnikami
i Rpta Korony polskiej i WXL dogowor na sejmie uczyni i skoczy
si, i poty midzy CW i KW wojskom by zatrzymanem i o-
nerstwu i wojnie nie by ani adnych zaczepek obie stronie nie

czyni i z spolnym nieprzyjacielem królem szwedzkim i ksiciem
pruskim, jeeli si KW i Rptej nie upokorzy i szweckiemu królowi

przeciw CW i przeciw KW bdzie pomaga, z obustron wojowa
i z tyme królem szw. oboim stronom (nie) zgadza si. Wszystkim
zamkom, miastom, wociom i miejscom pod wadz CW do uczy-

nienia pokoju bdcym, wojska i onierze KW nijakich zaczepek
czyni nie maj. Tyme obyczajem wszystkim miastom, zamkom,
wociom i krajom niezawojowanym osobliwie Bychowowi i innym
wszystkim tak koronnym jako i WXL adne zaczepki i najazdy od
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CW wojska i wojennych ludzi i od Kozaków zapor, czynione

by nie maj. A wojska KW przeciwko nieprzyjacielowi królowi sz.

i ksiciu pr. przez woci i miejsca zawojowane wolny przechód

maj mie, bez szkody jednak i wybierania stacyi. A wy miano-

wanym CW wielkim i penomocnym posom do KW przyjecha

i nazad odjecha ze wszystkimi ludmi dobrowolnie bez wszelkiego

zatrzymania i zaczepki. A o tytuy CW i KW wielkie i mae na

tyme przyszym sejmie CW wielcy i penomocni posowie dogowor

i dokoczenie uczyni. A teraniejsze tytuy napisane (s) w tych

zapiskach oboim W. hospodarom w nadzieje wzwy opisanego po-

koju i oboich wielkich hospodarstw zjednoczenia. A na potwierdzenie

tego naszego dogoworu my CW wielcy i penomocni posowie te

zapisy napisali i rce swoje i pieczci przyoyli. Pisano Whospo-
dara naszego JCW i WXL pod stoecznem miastem Wilnem lat od

stworzenia wiata 7165 miesica Octobra 24 dnia wedug greckiej

liczby. Podpisy i pieczcie.

Rpis Czart. Vol. 2113.

vn.

Koncepty Komisarzów polskich.

O Ukrainie pierwszy koncept i koncept ratione religionis. Tre:
Car obrany królem ma si znie z królem o miejscu, gdzieby papie
zesa swego starszego, a car patryarch i inne osoby duchowne
wiadome zgody, jaka dawniej bya z Rzymem, a mao midzy sob
uznawszy trudnoci do dawnej staroytnej i od Apostoów w. zo-

stawionej zgody przywie szczliwie mogli.

Drugi koncept. Tre: Grecka wiara carowi szkodzi nie ma
i tak deklaracy uczyni Rpta. Kozacy zapor, po takiem zjednoczeniu

t. j. po elekcyi oderwa si nie mog od Rptej, a e car przysig
nie wypuci ich z protekcyi, bdzie ich mia, ale po koronacyi

zcz si z Rpt. Teraz za za zniesieniem si króla z carem, na

kadego nieprzyjaciela Rptej jako i cara sta bd. Król im winy
odpuci, do aski przyjmie i w dawnych przywilejach zachowa, byle

obywatele koronni midzy Kozakami w dobrach swoich mieszka
mogU. Ale ten warunek na sejm bierzemy.

Trzeci koncept. Tre: By nie moe, aby Kozacy, nie bdc
w pretensyach swoich od Rptej uspokojeni, odstpiwszy cara, inszej

sobie protekcyi nie szukali, przy teraniejszej za komisyi nie ma
nikogo od Chmielnickiego i wojska z penomocnictwem, tedy car

woy porednictwo, aby Rpta z wojskiem tem uspokojona i wojsko

zapor, w pretensyach ukontentowane, a obywatele koronni powró-
ciwszy, bezpiecznie w domach swoich mieszkah, by te wojsku cz
jak tame udzielih dla spokojnego obu stron pomieszkania. A e
Kozacy pod wadz carsk udali si, tedy car ma im rozkaza, aby
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Eim si zgoda uczyni, odstpili z tych krajów, które si w linii im
naznaczonej nie zawieraj, nie bronic obywatelom powrotu do

wasnych domów.
Czwarty koncept. Tre: Po elekcyi car komisy zoy, na

któr komisarze carscy i królewscy z hetmanem i Kozaki zjechawszy

si, uspokoi Ukrain maj. Król da amnesty i przywileje. Aby za
nikt tej komisyi nie naruszy, car protektorem bdzie. Obywatele

bd mieli wolny powrót, a Kozacy za lini w paktach Biaocer-

kiewskich naznaczon na usugi cara i króla bd gotowi — który

warunek o Kozakach zostawi do sejmu.

Koncept pity. Tre : e posowie carscy adnego pozwolenia

w tej sprawie nie mieli, do sejmu to odoone. Tymczasem Kozacy
krzywdy nie robi i na sub króla i cara gotowi by maj.

Koncept ratione religionis. Tre : Po elekcyi obaj monarchowie
zniósszy si z duchowiestwem staranie uczyni, aby do dawnej
staroytnej zgody przywie mogli.

Rpis Czart. Vol. 2113.

vm.

Radziejowski do Chmielnickiego.

JWMP hetmanie wojsk zap. m. m. p. i przyjacielu.

Aza którykolwiek list dojdzie z tak wielu, którem pisa do

WMP? Teraz to tylko oznajmuj, e ta stateczna przyja zostaje

Króla JM Szweckiego przeciwko WMP i caemu wojsku zap. i e
Komisarzów od nas lub mnie samego bdziecie prdko u siebie mieli,

byle przejazd by bezpieczny, koo czego chodzimy, ani si te
z Królem JM polskim ani Rpt ugadza bdziemy bez interesów

WMP i Wojska Zap. których jeehby do tego przyszo ostrzeg, na

co si miele ubezpieczy moecie. Owó i o to trzeba si nam znie
spoinie i wojn na kogo innego obróci, i Polska ma ju zaprawd
za swe, lubo nic nie winna, ale i ci co winni i ci ju dobrze po-

karani, o czem da P. Bóg szerzej i potym ; a teraz moj stateczn

przyja zalecam pilnie nieodmiennemu afektowi WM i wszystkiego

wojska zap. i zostaj WMP yczhwym przyjacielem i sug Hier.

Radziejowski. W Radomiu 17 Augusti 1656 stillo novo.

Oryg. autograf w Rpis i e Czart. nr. 402, p. 137. —Tre
takiego listu do Wyhowskiego 17/8 podana w Arch. g. warsz.
Esenciale Kozackie nr. 12.

Radziejowski do Wyhowskiego.

Po tak wielu listach, które przej nie mogy, posyam jeszcze

na szczcie tego posaca, aza szczliwie dojdzie, przez którego

odzywam si z t moj stateczn i nigdy nieodmienn przeciwko
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WMMPP przyjani i yczliwoci, któr wywiadcza nie przestajc,

oznajmuj, e Król JM Szwedzki jako si przez listy swoje oywa
JWPanu Hetmanowi, tak i Komisarzów wyprawiby by, ale e prze-

jazdy nie podobne, staramy si teraz o paszport cesarski, za którym

przez Szlsk wyprawi JKM do JWP Hetmana na zawarcie staej

statecznej i nigdy nierozerwalnej ligi z Królem JM, którego protekcya

na wszystko si wojsku zap. zawsze przyda. Jeliby te do jakich

przyszo traktatów, do czego jeszcze daleko, upewniam, e Król

Szwedzki interesów WMM nie przepomni, na czem ja sam bd
i imieniem WMM, lubo plenipotencyi nie mam, in rem WMciora

stawa tu bd. Monali rzec, prosz o plenipotency przez tego

posaca, bo si WMM na mnie nie zawiedziecie, pewien bdc,
e te z nikim ugody ani traktatów ani pakt bez moich interesów

zawiera nie bdziecie. Zalecajc si natenczas asce WMP w Ra-

domiu 16 Augusta 1656. WMPana yczliwy przyjaciel i suga Hier.

Radziejowski.

Przytem karteczka, na której rk Radziejowskiego: „yczy-
bym, ebycie WMM wyprawih zaraz posów swych ku Warszawie

albo tam, gdzieby traktaty, jehby do nich przyszo, byy, gdy
adnego niebezpieczestwa posom, luboby traktatu nie byo, spo-

dziewa si nie trzeba, a jeehby byy, jako rzeczy maj si do

tego, toby czasowi bardzo si wygodzo, a na ostatek posa do

mnie plenipotency i hsty napisa do Króla JM Szwedzkiego, dzikujc
mu za protekcy i proszc o dalsz a na mnie si we wszystkiem

referujc, co si woh WMP podaje. JMP podkomorzy kijowski p.

Nimiric suby swe zaleca tak JMPanu Hetmanowi jak WMPanu
i dawn swoj ponawia przyja".

Oryg. w Rpisie Czart. nr. 402, p. 133. — Tre podana

w Esenciale Ar eh iw g. warsz. Kozackie nr. 9. — Tame, nr.

10 tre listu do Chmielnickiego z Radomia 16/8 z powtórzeniem

tego samego.
Hieronim na Radziejowicach Radziejowski podkanclerzy kor.

omyski, bielski, solecki, warecki, kozieniecki star. Oznajmuj tym

listem moim otworzystym wszystkim tak JM Pukownikom Assauom
wiaszczennikom i w pilnych i powanych sprawach posyam mo-
dzieca mego Samuela Grocholskiego do Hetmana zap. proszc,

eby go bezpiecznie podwod przeprowadziU. W Radomiu 17. sierp.

1656. Podpis i piecz.
Oryg. w Rpisie Czart. nr. 402, p. 141. — Tre podana

w Esenciale Archiw g. warsz. Kozackie nr. 11.

IX.

„Obydwóch wojsk potga na mnie nastpia — pisze B. Ra-

dziwi — 600 ludzi na miejscu pado, cz zabrano, mnie w gow
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bardzo ranionego na ziemi ju lecego chory, syn Gazyagi grotem
przy chorgwi swej dugim i ostrym do ziemi przyspili chcia, alem
porwa wczas rk za grot, e mi w rku zosta. Wystrzeliem
ju by jeden pistolet a drugi mi zmyli. Prowadzi mnie ten Ta-

tarzyn pó mili przy koniu, a gdym usta, zrzuci chopca mego,
take wzitego, z konia, z nim wespó mnie na wsadzi. Gdy mnie
ten Tatarzyn prowadzi, pozna mnie pachoek z wojska koronnego
z puku p. Wojniowicza, który usyszawszy, e mnie wzito, w 40
koni przypadszy, gwatem mi od Tatarów odj i zaraz do p. Go-
siewskiego zaprowadzi, który condolendo kilku sowami sorti meae
opatrzy swemu cyrulikowi kaza. Tam zaraz tacy konsyliarze si
znaleli, którzy zaraz nastawali, aby mi tam dobito ; ale e si
szczciem ksi podczaszy, brat mój, trafi z wojskiem, wzi mi
do siebie i pod jego kustody zostawaem, jednak non sine peri-

culo: conclusum byo potem zaprowadzi mi do zamku, do Epe-

ryasza, na wieczne wizienie, ale zawsze trafia si jaka zawada.
Odpoczwszy sobie woisko lit. kilka dni, do Filipowa si ruszyo,
mnie za w lektyce wiezi.^no, a pachokowie w lesie, zasadziwszy
si na mnie, zabi ^ / lektyce mieli, których puk ksicia podczaszego
fortuito casu natrafiwszy, nie wiedzc o ich intencyach, rozprószy.

W niedziel popoudniu nastpiy wojska szweckie i kurfirstowe pod
Filipowo i eliberoway mi z wizienia. Tego wieczora w nocy do
obozu szwedzkiego si dostawszy, wszyscy generaowie u mnie byh
i kady, czem móg mi usuy, bom te przy duszy najmniejszej

rzeczy nie mia. Nazajutrz wzi mi Waldeck do Królewca a stam-

td do kurfirsta, który ju mi posa przez drabanta 3.000 czer-

wonych zotych na okup, które si ze mn w drodze miny. Od
niego biegem do króla szwedzkiego do Frauenburga, który zaraz

na dó do mnie bez kapelusza zbieg, obapiwszy mi z radoci
paka; nazajutrz patenta na feldmarszakostwo i asekuracy na 80
(podobno tysicy) talarów widziaem, alem wiedzia, e je nie prdko
wezm, a od tego czasu ju wicej przy Szwedach wiza si nie

chciaem, ale przy kurfircie zostawaem". ywoty sawnych
Polaków, wydane przez Raczyskiego. Autobiografia B. Radzi-

wia 32—35.
. . . Wzity i od Litwinów poznany i do Gosiewskiego przy-

prowadzony i z wielkim honorem przyjty. Ks. Micha Radziwi
braterskim go uczci afektem i rannemu wszelk wygod czyni, od
Tatarów broni. Ci bowiem byliby go bez trudnoci ustpili, ale

dowiedziawszy si, czem by, koniecznie si go domagali ... a mu-
siano im pewn sum zota obieca i zakadnika im da Gnoiskiego
szlachcica, którego potem ksi, posawszy pienidze, uwolni.
eby za wybi litewskim panom skrupuy podejrzenia, owiadczy
si przed Gosiewskim i caem wojskiem ht., e nie dobrowolnie,
ale z nieuchronnej potrzeby musia si do Szwedów uda i e nigdy
przeciwnego umysu i serca przeciw królowi i Rptej nie mia, lecz

prdzej ycie ni wierno ku Ojczynie i Królowi mia straci . .

.

Po bitwie pod Filipowem chcia ksi za Gosiewskim jecha, lecz

ranny docign go nie móg a potem uwaajc, e nie wielkaby
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mu std sawa bya, gdyby na wojnie wzity przed królem stan,
u którego w podejrzeniu zostawa, raczej zamyli do Brandenbur-
czyka wróci, aby go do króla nakoniwszy, z wiksz potem saw
i poytkiem Rptej do Polski powróci. ywot ks. Bog. Radzi-
wia z rkopisu hr. T. Dziayskiego, wyda Popliski str. 136—138.

X.

Puncta tractatus inter Senatores Poloniae et Status Marchicos:

1. Aby onierz brandenburski z Midzyrzecza die proxima
Jovis, a ze Zbszyna die proxima Martis cignity by do granic
Marchii z broni w rku i z dziaami i wasnymi sprztami pod
konwojem polskim.

2. Wojsko wielkopolskie ustpi spokojnie z granic Marchii.

3. Do reszty wojsk, które w pobliu Marchii ju stoj, zostan
wydane uniwersay, aby przeciw tym paktom nie wykraczay.

4. Co do innych twierdz w Wielkopolsce zajtych przez wojsko
kurfirsta, mianowicie Poznania i Kociana, obiecuj komisarze stara
si i uprasza kurfirsta, aby w przecigu dwóch miesicy zaogi
cign tak, aby wszystka bro mieszkacom tamtejszym odebrana,
ksigi publiczne, sprzty kocielne, depozyta szlacheckie i towary
kupców pozostay.

5. Zarczaj komisarze, e z powyszych twierdz adnych
wycieczek i nieprzyjani nie bdzie, ale utrzymanie zaogi do Po-
laków nalee bdzie.

6. adne wojska z Marchii nie wkrocz do Wielkopolski i wza-
jemnie.

7. Ksistwo Krosieskie i powiat Sternberg, na podstawie uni-

wersaów króla polskiego z powodu neutralnoci od wszystkich
ciarów, napadów, wycieczek bd wolne, ale nawzajem z tych
miejsc adne nieprzyjacielskie kroki do Wielkopolski przedsibrane
nie bd.

8. Dobra szlacheckie, duchowne i wieckie, oraz depozyta
zabrane w Marchii zostan oddane.

9. Chopi i mieszczanie, którzy z Marchii do Polski uciekli,

zostan panom swoim wydani.
Te wszystkie punkta maj by niewzruszone w nadziei raty-

Ckacyi króla i kurfirsta. Datum Zielentii 12 Decembris 1656. (mia-

steczko Zieltki). Relatio fraudum. Rpis w mojem posiadaniu,

nr. 1, p. 1018. — Ukad ze stanami Marchii brandenburskiej podaje
Rudawski z dat w Zieltkach 2 (12) grudnia 1656. Podpisani Krzy-
sztof Grzymutowski kaszt, pozn., Wadysaw Kodziski, J. F. baron
von Loben i W. E. von Bornstadt.
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XI.

„Expediret tedy i z nimi (ze stanami pruskimi) traktowa, lubo

ju post accepta damna, aby si nas raczej trzymali, gdzie nie li-

bidine regentium ale sola necessitate suscipientur . . . wiem, e WM
uzna raczysz, quam falsa et fallacia Francuzowie proponowali i e
ludunt isto verbo restitutionis ablatorum, bo to oni interpretowa

bd o Krakowie, o Wielkopolsce, nodum gordium nam na szyj
w Prusiech woywszy, a nie pacem z nami traktujc, ale pactionem

tyrannidis et infallibilis servitutis". Jan Leszczyski do kanclerza

z Wiednia 19/10 1656 (odwoujc si na listy pisane do prymasa).

Rpis Czart. Vol. 384, nr. 245, k. 490.

„Omnino ycz by WMP praesentem u Dworu i forti forti

resolutione urgere zgody razem z Moskw, To certum, kiedyby tides

moga dari Szwedom a chcieli Prusy puci, czemu ja nie wierz
i eventus docet, zgoda z nimi uczyniona przeciw Moskwie i kur-

firstowi i z Tatarami co o to i teraz urgent i Szwed mógby mie
recuperationem Inflant i my Litwy i nagrody jeszcze Szwed mógby
si spodziewa, bo i wojskom naszym gromadnym ile na pldro-

wanie Moskwy sposobnym i porzdkowi szweckiemu i tatarskiej

prdkoci nie wytrzymaliby pewnie i dla tej perfidii Szwedzkiej juby
im ufa nie moga ;

praeferebatur fides ex quo perfidia Moskiewska
hoc solo illicio powabniejsza, e spes successionis i avertionis Ko-

rony moga go nam fidelem postanowi, ale conclusione nostra i hoc
consilium corrupimus i teraz in dubio, jeli nie periculo, zostawa
bdziemy. Nu za avulsio kurfirsta od Szwedów bdzie od nas

superbe proponowane, corrumpit optimum consiUum. Prosiem o to,

aby securitati non vindictae consuletur i nie patrze, quid ea pre-

tenta ferat ale quid prodesse possit, bo utilitate publica consilia

metienda. Wic nie wiem, jeeli hanc moderationem bd móg wy-
perswadowa absens... Wic i zoenie sejmu tak nie pro tempore
zoonego konfuzy moe zrobi nie consilium, bo i podatków nie

da, bo ubóstwo skandalizuje wojsko, bo si porw do konfederacyi

i obawia si, by bonis perfidorum nie chcieU sobie paci, res

terribilis kiedy decisio i definitio perfidii przy wojsku zostawaaby,
judex instigator i executor (unus). O jako to malum ministros pri-

mos obiera imperfectos! Dobrze przodkowie nasi chcieli, aby se-

natus deliberatione ten urzd by konferowany, które postanowienie

in ludibrium, bom swoj kresk nie da, choem by te pytany. .."

Jan Leszczyski do podskarbiego kor. (Bogusawa Leszczy-
skiego) z Wiednia 25/11 1656. Tame, nr. 264, k. 519.

Tene do prymasa z Wiednia 29/11 1656. Tame, nr. 268,

k. 526: „Strasz nas wiadomoci, e kurfirst ma zosta mediatorem
midzy Szwecy a Moskw. Jeeli si wprzód zgodz ni my i bez
nas, ultima nasza ruina".

Tene do kanclerza z Wiednia 2/12 1656. Tame, nr. 269,

k. 528 : „Ze Szwedami pokoju ycz, jeno im nie wierz i obawiam
si, by straciwszy Inflanty pilno si bd Prus trzyma, w czem
nasza zguba. Druga — impares mi si zdadz kontynuowa wojn
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z Moskw i kurfirst take lassatus bello i quod maximum nie wiem,

jeliby Litwa przy Moskwie nie stana, bo mi si ta retirada wojska

lit. do mudzi nie podobaa... To prawda, kiedybymy wojn mogli

kontinuowa wielk commoditas nowej wojny .. . (majc?) tak gro-

madnego onierza który nam ciszy ni nieprzyjaciel bdzie,

externo bello mogliby si wyywi i ten sens mój by tak rok

w Wiedniu do WMP piszc. Perfidia jednak szwecka kazaa mi

mutare sententiam .... Mnie si tylko Szwedom ufa nie chce

Postscriptum: Bardzo si obawiam, aby pod pretextem konjunkcyi

Szwedowie nie wymogli na nas czego inszego, a potem nie dotrzy-

mali... Ale bdzie wiedziaa prudentia WMP co o tem rzec".

Tene do kanclerza z Nikolsburga 4/12 1656. Rpis Czart.

Vol. 388, nr. 5, k. 10: „...a interim ycz, aby pokój generalny

zostawa i móg by traktowany tak z Moskw jako i ze Szwedami,

co rozumiem by practicabile, a zwaszcza kiedy nam totaliter

z Prus ustpi . . . jeno w tym pokoju prospiciendum take securi-

tati Moscoviticae i z nimi si o to znosi i cesarza zapamitywa
nie ycz..."

Tene do podkanclerzego z Wiednia 6/12 1656. Tame, nr.

1, k. 3: „Szkoda o tem (o traktatach z Moskw) dyskursów pisa

(dyskurs kanclerza), które sn po wiecie lataj, z kim sacius

componere, bo z obiema trzeba. Tylko per compositionem z Moskw
moghbymy drugiego (Szweda) aut mtu aut vi cogere, a teraz

(nie wiedzia, e traktat w Wilnie zawarty) na dyskrecyi niedy-

skretnego i niewiernego szwedzkiego narodu zostawa bdziem,

z którymi omnis tractatio periculosa et suspecta ob probatam et

naturalem perfidiam... Bardzo mi tedy te anonima scripta (kan-

clerza) skandalizuj. Ale jeszcze mam nadziej, e prudentia kan-

clerza zagasi tak niepotrzebne dyskursy, które magis ad ostentatio-

nem quam realem prudentiam studium, bo JMP kanclerz w tem

by bardzo ostrony, e si ze Szwedami w adne skrypta nie

chcia wdawa, aby nie mieli czem Moskw skandalizowa, dopiero

takie skrypta, w których sn probat rationibus, e z Moskw trzeba

wojn kontynuowa i my za takim skryptem jestemy in periculo

i komisarze nasi. Mocn tedy mam nadziej, e p. kanclerz zabiey

temu, aby takie pisma nie latay. A pozwy (sic) zawiera z obiema

oraz, dla Boga ! co jest omnino compatibile servatis servandis, eby
z jednym traktujc drugiego nie uraa, osobUwie któremu dao
si sowo . .

."

Tene do Nowiejskiego kanonika warm. z Wrocawia 27/12

1656. Tame, nr. 6, k. 12: „Tumaczysz kurfirsta, e si zczy
ze Szwedami, e zdesperowa o rzeczach naszych a suae nie rozu-

mia consultum per hunc modum securitatis adiuvantibus bez pohyby

inventionibus króla szwedz., co je umia per consiUarios udawa.
Jeli tedy co uczyni, to coactus uczyni — czemu i teraz nie ma
ex eodem fundamento to czyni, kiedy ju superiora arma nostra

widzi".

Tene do kanclerza z Wrocawia 28/12 1656. Tame, nr. 7,

k, 13: „Co si tyczy punktów, które X. Nowiejski imieniem km*-
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firsta królowi proponowa, rozumiem, eby si znalaz sposób ukon-
tentowania kurfirsta i przyjació jego, ale o tem trudno pisa. Czy
z Moskw, czy ze Szwedami si godzi, trudno pisa, nie znajc
okolicznoci — ale Szwedzi s perfidi i musz si bi z Moskw^
ycz generalnego pokoju".

xn.

Kopia listu do wojewodziny poznasl^iej od posaca, którego

z listem z Kalisza do Gdaska do króla wyprawia — d. d.

13 2 1657 z Turczyna.

Zajechawszy szczliwie do KJM, oddaem listy, którym wielce

rad by; dziwowa si przytem, em bezpiecznie przejecha ; którym
traktem szedem, komu su, pyta... Pyta i o sobie, co tam za
wieci o nim syny, jeli sycha, e w obleniu zostawa albo

nie, jeeli konsulta bya w Kaliszu i co za senatorowie byli na niej

szerzej pyta. W tem nazajutrz JMP kijowski go niespodziewany
z wojskiem podstpi pod Gdask, za którym by poszed genera
Steinbock z wojskiem swoim, którego zagnawszy pan kijowski do
Praszniska w Mazury, odpocz sobie tam pod Praszniszem ze 4 dni

stajc, dokd nieprzyjaciel nie podstpi, który jak prdko pod obóz
przystpi, JMP kijowski tak zaraz nieprzyjacielowi podawszy trakt

ku Litwie, bo te mia wol zczy si z hetmanem polnym lit.

e si go nie doczeka pod Prasnyszem, ruszy si miasto drog ku
Tykocinowi, w ty nieprzyjacielowi ze wszystkiem które mia na-

tenczas ludmi i wojskiem, poszedszy noc na Nowe Miasto pod
Piostym (sic) do Gdaska traktem, e 2.000 rónie wojska szweckiego,
nazad powracajc, wykosi, bo niespodziewajc si Polaków, wsz-
dzie sobie bezpiecznie zostawali. Pod Radziniem albo raczej w samym
Radziniu wycinali 150, pod Grudzidzem take, przeprawiwszy si
przez Wis, cignc ku Malborkowi, napadli króla szw. wozów 200
naadowanych od Grudzidza do Malborka idcych. Te wozy wzili
tak, e tylko ze 20 z królem do Malborka uszh, tame przytem
wozy porabowawszy 9 kornetów dostali ; samego króla szw., gdyby
2 godzinami poprzedzili, pewnieby dostali, który w pierwszym tropie

w 100 koni naprzód do Malborka uszed. Wszdy zgoa, gdzie do
wsi, do miasteczka przyjechali, tdy po kilkanacie koni wesela
sprawujcych zastali, bo te tak niespodzianie szed, e po 16 mil
od godziny do godziny na dzie zajeda. Z Prasnycza do Gdaska
mil 50 przez 4 dni upad, potem jako prdko do Gdaska przyje-

cha, tajemn uczynih rad, gdzie si mieli ruszy z wojskiem. Nie
bawic si dugo, zaraz posa król JM pana Wonieowicza z kilku

tysicy wojska uaw Malborsk pali a sam ze wszystkiem woj-
skiem pieszym i konnym, z armat 10/2 ku Pomorzu ustpowa....
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Gdzie si KJM mszy, nie wiedzie, bo teraz tak postpuj skrycie,

e aden towarzysz nie wie, gdzie idzie . .

.

Rpis Ossol. nr. 2346, str. 377. — Wiadomoci zebrane
prawdopodobnie w obozie Czarnieckiego.

xm.

Leszczyski do stolnika halickiego z Wiednia 21/8 1656,

i inne jego listy.

Wyrozumiaem z listu WMP. pisanego do X. Schonhofa, e si
temu dziwowa raczysz, e przez ten czas adnej o mnie wiado-
moci nie mia. Tego jednak dwojaka jest przyczyna, jedna e po-

dobno listy nie podochodziy którem wyprawowa za kad ordy-

nowan poczt a trzy ekstraordynaryjnych kuryerów do JKM.,

a druga, e w cikiej chorobie mojej nie mogem, jakom sobie

yczy, za kad okazy pisa do WMP., gdy przyjechawszy do
Wiednia, tego dnia takem si rozchorowa, e po dzi dzie de-

cumbo prostratus viribus, em nie tylko dawniej nie móg do Polski

powróci, ale za szczcie sobie mie bd, kiedybym za trzy nie-

dziele powróci. Atoli jednak, pókim móg, traktowaem sprawy JKM.
i Rpltej u cesarza non infeliciter za ask Bo i to pewna, e
gdybym mia by plenipotency z sob, wszystkoby ju conclusum
byo im rem et commodum nostrum. Lecz temu winna solita tar-

ditas nostra et parva rerum cura, e mi przyjdzie conueri przed
WMP. na al i wstyd mój, którym odniós, e mieszkajc tu w tak

wielkich sprawach niedziel cztery i jednej litery nie miaem od Dworu,
co z wielk konfuzy i embesiency moj przed cesarzem przycho-

dzi musiao, wic e inter tot adversa nova, które in dies sparge-

bantur, nie miaem co opponere. Wic kiedy okoo wyprawy mojej

to byo certamen midzy JMPP. piecztarzami, a skórom odjecha
nec ullo uidem responso me dignati sunt. Komu z tern bdzie gorzej,

viderint JM-cie. Oto i teraz wyprawiem jeszcze 1 Augusti extra-

ordynaryjnego kuryera dajc zna, czego Dwór tuteczny potrzebuje

ad coniunctionem armorum z nami, widz dotychczas responsu nie

pyta. Posaem i respons od cesarza dany przez ks. Auersperga,

a respons . . . in rem nostram. to i na ten nie wiem, kiedy si do-

czeka rezolucyi, a std za cesarzem ju nie byo. Trzeba komu
jecha do Pragi ad perficiendum hoc bonum opus, które si zaczeno.

O bytnoci WM. jakom usysza w Czstochowie, jakom si nie-

zmiernie zafrasowa o ze zdrowie WM. tak uznawam, e to pru-

dentia Divina factum est, e si nad lsk zbliy, bo ozdrowiawszy,
za tydzie bdziesz móg stan w Pradze za wziciem deklaracyi

JKM. a tu u tego Dworu res nostrae sunt tam bene dispositae, e
WMP. za trzy dni . . . impones ogie, co rozumiem, e uberius
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X. Schonhof w cyfrach . . . scit WMPana. al Boe, kiedyby nasi

temere mieli do traktatów przystpowa, ruszy (?) certa indubitata

auxilia. Ju nie wtpi, e bdziesz móg wie persuasionibus suis

do tego JKM., aby si frivolis policitationibus Gallicis nie da uwo-

dzi ale raczej trzyma si partito piu saldo t. j. cesarza — gdy
tu z nami . . . interesse chc stanowi coniunctionem sine inclinatione

vel oppignoratione aliuarum provinciarum, jeno intuitu solius se-

curitatis utriusue Dominii et evertendi periculi imminentis a com-

muni hoste. Jeli WM. jako nie wtpi wyprawiony bdziesz z ple-

nipotency do Pragi, miabych sobie za szczcie suy WMPanu
w tej usudze JKM. i Rptej. Res contractas, które si tu traktoway,

nie chc teraz iterare, bo rozumiem, e listy moje pisane tak do

króla jako i do p. kanclerza wszystkie byy przysane WMPanu,
a ja, widzi Bóg, dla niedyspozycyi mojej, pisywa nie móg i teraz

dyktowa nie mog jeno WM. moje unione... Wiede 21/8 1656.

PS. Ju trzech kuryerów wyprawiem o t plenipotency, na której

cardo rei consistit, bo ju nie tylko s tutejsi consiliares dispositi

ad coniunctionem armorum z nami, ale nam mówi w clar, czemu
z nimi ju nie zawieramy tej ligi, której expetunt. Ja rozumiem, e
plenipotencya WM. dana bdzie, ja jeli zdrów bd, z serca suy
gotów bd WMPanu. Dla Boga, Dobrodzieju, prosz, niech mi
JKM. albo Królowa ratuje kop jak, bo onych 200 czerwonych

dawno nie stao i na kredyt yj i zdrowie ratuj a pro creditis

nie bd mia.
Rpis Czart. Vol. 384, nr. 224, k. 454.

Leszczyski do prymasa b. d. (z Wrocawia 2/9? 1656):

Ledwom w Wrocawiu stan, lubo chory, doszy mi Hsty

z Wiednia d. d. 21/7. Otworzyem i te, co do WXM. naleay dla

lepszej informacyi : jedno w nich cardo rei prdko jecha a mie
plenipotency, która difficilis od Senatu zwaszcza, bo szuka i WXM.
i innych czas wemie, spraw zgubi. Ten modus bodajby nie uszed,

poniewa senatora potrzebuj, aby mnie kazano, którym non ab-

rupi ale distuH legationem meam, bom si i na wiosn obiecywa
(cesarzowi) napisa list credentialis, e eundem mittimus antea len-

cicensem nunc posnaniensem palatinum, qui vigore plenipotentiae

sibi datam habet potestatem tractandi, poniewa non abrupit sed

distulit negotiationis transactionem i posya mi co prdzej. Co si
tknie instrukcyi, pierwszej ja si trzyma nie bd, zwaszcza strony

punktu designationis sukcesora, caeterum in modum posików po-

trzebuj informacyi: naprzód, e pax bez nich nie concludetur,

drugi, in uamtum w Prusiech superiores bdziemy, emy gotowi

wojskami naszemi onym assistere ale za ich pienidze, wszak i Ar-

nim tak nam assystency czyni. Tertium, in futurum. Rozumiem,
e te trzy rzeczy in prima bd consideratione. Co si tyczy suk-

cesora designacyi in hbero arbitrio to zostanie liberae electionis,

spes czyni coram nobilium dispositionibus. Jeliby to nie uszo,

tedy pilnie gotowa trzeba novam plenipotentiam, która eby gotowa
bya zaraz obesa senatus i WXM. z podpisem, mnie da viaticum

cho 1000 Ung. (niewyranie), jechabym o swojem, kiedybym móg.
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Jeeli tu te p. stolnik halicki to sprawi, w imi paskie, jeno e
senatora potrzebuj ut patet z listów. Druga, e prdsza moja ple-

nipotencya gotowa, bo jest in promptu, ale i nadto mam membrany
mnie do Szwecyi concredowane tak JKM. jak i rk WXM. podpi-

sane, jest i senat na drugim blankiecie cay, ale wymarli niektórzy

jako Radziwi wda wileski, mógbym jednak tego zay prout

expediret, bona jednak in Rpcam fide i concessa od JKM. potestate,

ale dosy . .

.

Rpis Czart. Vol. 384, nr. 222, k. 453.

Leszczyski do X. Cieciszewskiego z Wrocawia 8/9 1656

:

Odebra list od stolnika halickiego z Wiednia d. 23 sierpnia

peny dobrej nadziei, tylko potrzebuje plenipotencyi i kogo cum
authoritate. Napisaem list do prymasa, aby do króla pisa o t
p. Miaskowskiego plenipotency i aby mi kazano kontynuowa, albo

membrany, które mi dano do Szwecyi.

Rpis Czart. Vol. 384, nr. 225, k. 456.

Tene do kanclerza koron, z Wrocawia 14/9 1656: Nie ma
dotd ani credentiales ani instrukcyi, nie wie o intencyach JKM.,

a czekaj na nas w Pradze. Posea kanclerzowi punkta projekto-

wanego traktatu. Tame nr. 231, k. 471 i nr. 232, k. 473.

Tene do kasztelana poznaskiego z Wrocawia 18/9 1656:

...Jeli ja tyle czasu mie bd, ebym do obozu (pod Kalisz) do

WMM. przyby i ja gotowem parere regimini jego (wdy malborg.).

Jedzie do cesarza.

Tene do J. Lubomirskiego z Wrocawia 14/9 1656. Tame
nr. 228, k. 463.

Tene do prymasa z Wrocawia 22/9 1656: Cieszy si, e
prymas pojecha do króla, gdzie potrzebny w czasie traktatów

z Moskw, bo jeli Moskwa si nie zgodzi z nami, tedy nam gin.
Tame, nr. 234, k. 477.

Tene do kanclerza kor. z Wrocawia 22/9 1656: Poniewa
stolnik sandom. ma plenipotency, ja nie potrzebuj jecha (do Pragi)

chyba do Wiednia, bo cesarz 25/9 wyjeda do Wiednia a p. woj-

nickiego (Wielopolskiego) nie sycha. Tame, nr. 235, k. 479.

Tene do X. Cieciszewskiego (z Wrocawia) 25/9 1656: Jam
w drog gotów, czekam na koleg (Wielopolskiego). Tame, nr.

236, k. 480.

Tene do stolnika sandom. (z Wrocawia) 25/9 1656: Winszuj
szczUwego przybycia do Pragi, ja za dwa dni do Nissy wyjedam
i prosto do Wiednia, nie czekajc wiadomoci od WMP., bo przy-

znam si, e mi si ten modus tractandi nie podoba : posa WM.
ad concludendum cum plena facultate i potem obiecanych posów
rewokowa. Tame, nr. 337, k. 481.

Tene do stokiika sandom. (z Wrocawia) 28/9 1656. Tame,
nr. 339, k. 483.
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XIV.

J. Leszczyski, Wda pozn. do X. Cieciszewskiego, prow. lit.

Jezuitów, z Wrocawia 12/1 1657.

Transakcia nasza nie bardzo widz ad palatum tak X. Bisku-

powi krak., jako i Pnu Marszakowi, bo tylko suspensa nie decla-

ratoria verba i wszystka vis in conseuentiis zawisa, e dalimy
mae, musimy da wiksze auxilia a spodziewali si, e si mieli

resolwowa opprimere, co jest zawsze tutius, ni laedere hostem,

ale widz, e nie tylko to nasza Polska rozumie, widz e i Franck-

fort stupescit ad istas deliberationes : nie tylko Katholiei ale i Lutrzy

nie radziby wojnie in imperio, bo dla lskich ministrów i fran-

cuskiej ambicyi Imperium totum ma by in periculo, bardzo dobrze
widz, jako mi p. Morsztyn pisa, teraz to sprawili suis delibera-

tionibus, e nam novum imminet bellum, od Rakoczego periculum,

którego P. Marszaek his diebus spodziewa si w Polszce a tu do
Wrocawia dzi przyszy nowiny, e ju pod Halicz mia si ruszy.
Pisaem dnia onegdajszego, e ma byd zjazd niektórych senatorów
dzisiejszego dnia w Kuszelowie u Xdza Prymasa, gdzie mi jakom
pisa, zapraszano tak od Prymasa jako i drugich, doszed mi hst

od P. Wojnickiego dopiero wczora gdzie mi causam i fundamentum
consilii nadmienia, krótko ale wzowato, ma byd deliberatio, jako

sejm zaczyna i co na nim traktowa, ale formalia napisz (aby

wczenie przed sejmem postanowi midzy sob kogo si trzyma
i w Wiedniu si dowiedzie [jeeU ten placuit] co za auxina mie
bdziem, take o wszystkich sprawach rozmówi si) s te sowa
formalia uwa : jeeli si ta cunctatio naprzykrzy jak resoluti

ipsa necessitas bra kae. Nullum na to medium tylko resolwowa
si impedire conatus Rakocego nie verbis re ipsa, aUas i z nim
traktowa pewnie a pewnie bd. Urgeas tedy WMPan, aby nie tylko

legationibus ale auxiliis, choby per aversionem w Wgrzech, t
wojn impediant ; do Porty wyprawi assecurujc, e traktaty i pro-

pozycye moskiewskie do skutku nie przyjd, bo nie tylko, e nic

nie conclusum, ale e natura sua jest incompatibile, aby nam mia
panowa, który i odio u nas proseuitur i niepodobna, aby maxymy
regimentu ich miay u nas byd ad placitum, niepodobna bowiem
extremam libertatem, jako u nas, cum extrema servitute umie
moderowa, zwaszcza nationi, która has artes regiminis tam divers

pewnie ignorat i e to armistitium z nimi stano, abymy czas mieh
albo debellowa Szweda albo aequioribus conditionibus componere.
Nie darmo pisz, e do Porty posaby trzeba bo i Rakocy i Szwe-
dowie u Porty to proponunt, jakoby formidabilis coniunctio tych

narodów bya domowi Ottomaskiemu. Trzeba tedy impedire. Agas
tedy WMPan pro prudentia tua co rozumiesz, a instes, alias ipsa

necessitas nas wprawi w róne desperacye. Kocz i zostaj etc. etc.

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 12, k. 22.

Wojna Brandenburska. 27
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XV.

J. Leszczyski do prymasa z Wrocawia 8/1 1657.

Bardzo bym rad zbiea do usugi WMPP., ale e to nie mona
in tam arcto tempore, opowie difficultates suga mój, którego umylnie
posyam, abym móg capere consolationem ex consiliis WMPP. Temu
to sudze memu daem niektóre puncta ad referendum WXM., aby

je poda do uwagi — ale tak s sobie przeciwne, e kade partito,

które by si zdao z tych konsideracyi wzite, jest periculosum

i konsiderujc te wszystkie ze wszystkiemi okolicznociami, przyj-

dzie si na jedno resolwowa, cho non sine periculo. Posyam
WMPP. ze Gdaska, co si z kurfirstem traktuje, co ze Szwedami

;

posyam przytem sensum p. Kanclerza, e on na wojn z Moskw
trbi

;
posyam przy tem z Wiednia przestrogi, co mi wczora przyszy

de certitudine nowego nieprzyjaciela. X. Prowincya (Cieciszewski)

te pisa, lubo spes czyni, e si znajdzie remedium. Naprzód ja

pruskim traktatom nie wierz i te armistitia zrujnuj nam wojska

a nieprzyjaciela na gard wsadz. Wiedeska konkluzya minus pe-

riculosa, a nie dziw, bo si sdz by impares, a to i teraz pose
francuski circumiit wiat et uaerit ut devoret aemulum gloriae

domum, jako to patet z listu tego, co go poseam kopi i e i Dwór
Wiedeski boi si naszych sn transakcyi i teraz tylko legationio-

nibus ofiaruj si wszystkim, a przed warszawsk klsk magnalia

gadali, skoromy przyjechali, suspensa, dubia, incerta, suae non
nostrae prospiciunt securitati. I z tych konsideracyj nadmieniem nie-

które sensus meos z t jednak deklaracy: non mea sed vestra

Yoluntas fiat, a ja parebo. Czeka bd w Kaliszu deklaracyi i cum
consilio WMPP., si videbitur, jad do Gdaska exequi iussa WMPP.,
bo kiedybymy si wojny moskiewskiej mieli podj, nie rozumiem
tutiorem modum nad ten, com nadmieni i tak rozumiem, e jeeli

to novum bellum placide nie bdzie mogo averti, tedy nam przyj-

dzie do ostatniej tej rezolucyi, bo sine resolutione ista statum et

religionem perdemus, tali za modo i statum conservabimus i reli-

gioni moe by abunde prospectura, in qua materia religionis jeszcze

niektóre consideranda soh WXM., da Bóg, coram referam.

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 10, k. 8.

Cedua do tego listu doczona pod k. 21, tame; „Jeeli

jaka bdzie konsulta in materia proposita, prosz, moelito by sine

scandalo aliorum, aby by praesens Turski, suga mój, bo naprzód

nie rozumiem, by co secretioris miano tractari nad to, co on pro-

ponet, druga, on mnie przysigy sekretarz. Ad motiva, które mi
przywiody ad hunc, com nadmieni, sensum, bya fundamentahs ratio,

e jeli si ta nova hostilitas zacznie, nie pochybnie lassatus populus

skoczy in partes, a co wiksza, jedn wier wojsku poka, to

i wojsko odbiey. Szwed nie mia czem paci, ten bdzie mia:
scindetur Regnum in partes a partes haereticorum, w czem i religio

skandaMzowana i Królestwo — tali modo za utriue moe by pro-

visum. Caetera ad conferendum si placuerit naprzód sit secretum
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secretissimum, choby si in ista sessione obligowa, extra sessionem

z nikim penitus o tem nie konferowa, krom WXM. a Marszaka.
Bdzie kto mia skrupu jaki, to dojecha do WXM. Ale in consi-

liis conclusis nie trzeba skrupuowa, bo w tem peccamus, e specie

prudentiae mutamus consiha. Szwed na to przypadnie, bo bdzie
mia w tem swoje interesa; krom tego, sam od siebie to novum
bellum proponit, a kiedyby tali modo, jakom wypisa, helium to

(co opuszczone) byoby firmiori consilio zaczte a kontenci bd
z tego Holendrowie, król duski, Anglia, a ci wszyscy domowi
austryackiemu zazdrocihby i nie dopucili tego. Kontent moe
by i pan austryacki, boby securitati jego ex his circumstanciis

abunde byo prospectum. Si placuerit ten sposób, co prdzej do

Króla JM. trzeba wyprawi i spraw skoczy in Februario tena-

cissime, convocatio in Marcio, na które traktaty z Moskw ex ra-

tionibus, które WXM. w hstach bdziesz czyta, skoczy si nie

mog, kiedyby mona rzecz secretum a zgoda, rozumiem, eby si
to obrócio in consolationem publicam. Caetera do ustnej rozmowy".

A do Jerzego Lubomirskiego pisa tego dnia Leszczyski,

posyajc sug po informacy, e trzeba co postanowi „te bowiem
nimia suspensa consilia specie prudentiae i scrupulosae examina-

tionis w t nas wprawiy trudno. Gdybymy byli trwah concluso

consilio, jubymy byH wyszli z tych zawieruch. I podobno w le-

gacyi przeszej do Wgier byo co podobnego, czem jednak dziwno
mi, e si skandalizowano i non meretur simplex et bonus effectus

hostilitatem qui nam minantur, bo jelimy chcieli designare sobie

sucessorem, tedy to bono publico uczyni chcielimy i omnia im-

pedimenta na potem amovere chcieli, jako to, aby successor dekla-

rowa si by katolikiem... Tedy nam to pro elusione imputabatur...

Wszak i cesarz takie mia od nas propozycye a przecie si, cho si
nie kontynuuje, nie skandalizuj ... Z Moskw in eadem materia

nie conclusum i nie skary si, bo trudno, aby jeden pan dwom
narodom jednemu wolnemu a drugiemu niewolników móg panowa.
Tedy i Rakoczy skandalizowa si nie powinien..."

Leszczyski do Marszaka kor, z Wrocawia 8/111657. Tame,
nr. 11, k. 9.

XVI.

J. Leszczyski do Jerzego Lubomirskiego z Kalisza 20/1 1657.

aowaem, em zbiee nie móg do Ks. Arcybiskupa, spodzie-

wajc si tam bytnoci WMPana, ale kiedy mi suga mój powiedzia,

e tam WMPana nie byo, winszowaem sobie, em daremnej nie

czyni drogi a osobliwie, e przy dobrej zostawam nadziei widzie
si z WMP., bo królowa, która zelosissime res nostras tractat, bardzo

27*
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sobie tego yczy, aby zbiea tu do Kalisza cho na ma chwil,

sdzi bowiem, e labentes patriae nostrae res tylko consilio WMPana
mog restitui i consilia, które hucusue arbitrio unius reguntur

(kanclerza) contra omnium sensum, tam auctoritate quam dexteritate

mog by moderowane. Dziwuj si wprawdzie p. kanclerzowi, e
talem modum wzi przed si consiiiorum suorum, które si nie

mog zgodzi z caego wiata prudency, ale oraz compatior cala-

mitati Ojczyzny, która his consiliis agitatur i do podanego przyj
nie moe brzegu. Magnum bowiem momentum felicitatis nostrae

quoque praetio et modo oderwa kurfirsta od Szwedów, co nie tylko

practicabile ale inclinabile byo i jeszcze jest, kiedyby nie scrupulis

p. kanclerza byo to discussum, bo ani cogere chcia km-firsta ad

rationes ani bonis modis persuadere. I tak wojsko, które si czem
ywi nie miao, bo mu impediebat wpadnienie do Pomorstwa, na
Werdzie si musiao bawi i nullo generoso actu probato, w wikszej
czci prawie rozjecha w tem superfluos metus wda cae Impe-

rium, która species ostronoci i prudentiae nas w niwecz obrócia.

Da przez to czas rekolekcyi wojskom nieprzyjacielskim, bo mu
z Pomorza nowe przyszy posiki, czego wszystkiego byoby nie

byo; za bonis modis ujmowa kurfirsta protestatur tylko razem

ze Szwedami zgadza. Któ nie widzi, e musz by duriores con-

ditiones, kiedy si z dwiema wraz, nie z jednym traktuje i lubo s
apparentes rationes, e desideriis kurfirsta nie trzeba annuere, który

w traktatach swoich i securitati i commoditati suae chce consulere,

powszechna za uczy prudentia, e in publicis consiliis non vindictae

sed publicae providendum securitati. Aamy tego i z Kozakami
nie doznah, kiedy coraz to jeszcze cisze kondycye, a teraz przy-

jUbymy wszystkie, kiedyby tylko pewne byy. Ale o tem wszyst-

kiem wol odoy do konferencyi z samym WMPanem bo nie wtpi,
e sam zbieysz na gorce królowej instancye. Trzeba omnino his

inconvenientiis zabiee, jeliby jednak rationes bellicae nie pozwoliy
WMPanu tu zbiee, yczy tego królowa, aby kogo poufaego sam
zesa lubo senatora jako p. wojnicki, lub kogokolwiek, z którymby
królowa poufale moga si rozmówi. Caeterum in desideriis i asse-

curationibus królowej tak widz WMPan ugruntowany, e penitus

w tem nie trzeba powtpiewa i jeeliby WMPan obawia si w tem
jakiej od Ks. Arcybiskupa przeszkody, bo to sn byo wpado in

consderationem, ale ju sysz kontent WMPan zostawasz z dekla-

racyi jego, o czem i królowa bdzie z nim mówia, ale i ja zelo-

sissime bd chcia owiadczy braterski swój afekt, e cale ukon-

tentowany WMP. zostaniesz, co oznajmiwszy...

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 16, k. 29.
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XVII.

Sebastian Cefali sekretarz Lubomirskiego do Lubomirskiego

z Wiednia 14/2 1657 (po wosku).

Cefali, przedstawiajc stan Rptej i niebezpieczestwo groce
Austryi, zapewnia, e Marszaek cice broni religii i ojczyzny do
ostatniego tchnienia. Ksi Auersberg owiadczy posowi, e ze

swojej strony uczyni wszystko, co byo moliwe i byby uczyni
wicej, gdyby ci, którzy prowadzili sprawy publiczne, traktowali je

z naleyt cisoci. Przytoczy protest podniesiony przeciw pier-

wszemu poselstwu i postpowanie Leszczyskiego, który pierwszym
razem nie chcia si podawa za ambasadora, a ostatnim razem
przyby wraz z koleg raczej dla dowiedzenia si czego a nie do-

koczenia ukadów. Nie mieli i nie chcieli mie upowanienia;
instrukcya ich bya niedostateczna, i w miar listów otrzymanych
od króla, od królowej i od prymasa zmieniali swoje propozycye. Wi-
da byo, e chcieli si czemprdzej wykrci od tej wojny i przenie
j do cesarstwa. Proponowali lig i zastrzegali si, aby wojsko ce-

sarskie nie przechodzio granic Polski, ale wkroczyo do Pomorza...

W zawartej umowie zastrzegli sobie trzy miesice czasu do ratyfi-

kacyi, która dotychczas nie nadesza i widziano listy Leszczyskiego
i innych senatorów, w których odradzaj ratyfikacy. Nie troszcz
si o ni, ale ycz sobie opublikowania gówniejszych punktów,
aby skoni Szwedów do zawarcia pokoju i zwróci ich przeciw

cesarzowi. Wojewoda pragnie wysania 4.000 ludzi przed ratyfikacy,

co znaczy skrpowa cesarza, podczas gdy Polska nie zostanie skr-
powana. Na razie mog wystarczy Polakom te posiki, które obie-

cano, bo kiedy cesarz postawi swoj stop w tej wojnie, bdzie
zmuszony prowadzi j dalej, bo nie pole swoich ludzi na rze.
Nie podoba si ksiciu wyjazd króla do Gdaska, gdzie nie jest

bezpieczny ; skary si na rozdwojenie senatorów, z których kady
pilnuje swojej prywaty. Powiedzia, e posa do kurfirsta, aby go
odcign od Szwedów, do Rakoczego i do Chmielnickiego, aby go
skoni do zgody z Rpt, i zapewni Kozaków, e warunki ugody
bd dotrzymane. Ofiarowa im, e w razie gdyby Rpta nie docho-

waa umowy, cesarz pomoe im wszystkiemi siami przeciw Polsce.

Radzi, aby Lubomirski wyprawi ze swej strony posa do Chmiel-

nickiego, na co Cefali odpowiedzia, e Marszaek ju posa do Ko-
zaków, do Tatarów i do Rakoczego . . . Cefali donosi Lubomirskiemu,
e ksi Auersberg i cay Dwór peen szacunku dla Lubomirskiego
i wszystkie umysy Dworu s zwrócone ku niemu i gdyby te sprawy
byy zaatwiane przez niego, powiadaj ministrowie, byby uzyska
wszeUde korzyci dla sprawy publicznej, a nadto wszelk prywatn
satysfakcy. Donosi, e w czasie rozmowy z Auersbergiem X. Cie-

ciszewski wrczy ksiciu prob do cesarza „a ja zauwayem, bo
leaa na stoliku, e bya od Czarnieckiego, o paszport i bezpie-

czestwo dla przewiezienia swoich skarbów (sue richezze) na lsk.
Ksi przeczytawszy prob, wybuchn (proruppe): Mi pater si
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qua sunt haec abecti et labentis animi!". Cefali by take u nun-

cyusza, który skada nieskoczone dziki za zaufanie Lubomirskiego

i zapewnia, e si nie zawiedzie, jak to ju wprost do niego napisa.

Rpis Czart. VoL 388, nr. 43, k. 60.

Co do supliki Czarnieckiego, zdaje si, e Cefali musia si
pomyli albo sdzi, e tem sprawi przyjemno Lubomirskiemu.

Suplika o paszport i bezpieczestwo dla przewiezienia skarbów
(richezze) wrczona zostaa Auersbergowi 14/2 w czasie, kiedy Czar-

niecki wyprowadza króla z Gdaska 11/2. Pierwej, kiedy konwo-
jowa królow i wojsko byo gromadne przy królu, nie byo potrzeby

ucieka do lska. Odebrawszy 6.000 ludzi Potockiemu, kiedy po-

spieszy do Bydgoszczy, przeszed Wis raz i drugi, gromi Szwedów
i spieszy do króla pod Gdask ratujc go i Rpt, trudno, eby myla
sam ucieka na lsk. Skarbów nie mia; ona jego prawpopodobnie,

jak po zajciu Warszawy, bya na dworze królowej. Suplika leaa
na stoliku Cieciszewskiego. Cefali nie móg jej dokadnie widzie:

„io haveva osservato, che era del Sign. Czarniecki ... da quello che

potei comprendere, mi par, che supplicasse per passaporto e sicu-

rezza da far passare le sue richezze in Silesia — prawdopodobnie
suplik przesa kto inny, co mia takie skarby, których w kraju

ukry nie zdoa i chcia z nimi uchodzi na lsk, obawiajc si
wojny. Kochowski szczypie Czarnieckiego zarzucajc mu chciwo,
ale zna czyim duchem jego pióro tchno... Zapomnia, ile razy

Czarniecki z wasnej szkatuy tych, którzy si odznaczyh, nagradza.

Prdzej monaby uwierzy, e król, zabrawszy z Gdaska skarby,

które tam przechowywa, pragn je incognito, eby nikogo nie ku-

siy, pod firm Czarnieckiego na lsku umieci, bo suplika podana

bya Auersbergowi za wiedz króla, bo przez powiernika królewskiego.

xvin.

Czarniecki do kasztelana poznaskiego z Pyzdr 4/3 1657.

Te wszystkie WMPana, jako a magistro rerum edoctum expe-

rientia grato excipio pectore consilia, które pro bono tutecznych

krajów i totius miUtantis Reipcae i nie mógbym by tylko dla dal-

szych transakcyi fehcem uczyni accessum, gdyby nie wyrana JKM.
wola skupionych pod Uniejów non accusasset wojskom a to eo fine,

eby wojska JKM. przy sobie majc promptitudinem tem prdzej sko-
czone w Czstochowie circa salutem patriae móg exequi consilia.

Ju tedy te wszystkie puki, co za rozejciem i okolicznie onego
jako i nad Wart kollokowane przychodzi, stosujc si do woH JKM.,

gromadzi i kupi z JMPanem wojewod podlaskim dnia wczoraj-

szego i dzisiejszego wzajemnych in bonum tutecznych krajów za-

ywszy konferencyi quid facto expediet WMPanom do resystencyi
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exkursyom nieprzyjacielskim i wolnym partyom zabronienia prze-

diodów idem interea obojga poznaskiego i kaliskiego, yczc
WMPanom i Braciom sentire in unione virium coUacyi za wojska

sposobniejszego i ciszego WMPanom i Braciom miejsca nie widz,
jak koo Kalisza, t fortec jako najlepiej opatrzywszy prowiantem
i municy, a ja, lubo mi teraz woli JKM. przyszo parere i z tych

tu, nad nadziej moj, z wojskiem odemkn si krajów, z mojej

ku WMPanom mioci nie ciko mi bdzie succurrere i odpdzi
nieprzyjaciela, o ile czas i okazye pozwol wojenne. Natenczas

usugi braterskie moje WMPanów pilnie zaleciwszy asce ... w Py-

zdrach 4/3 1657 Czarniecki k. k.

Rpis Czart. nr. 400, p. 241.

W tydzie póniej pisa Czarniecki (prawdopodobnie do ka-

sztelana pozn.), e komendant poznaski upiera si w dotrzymywaniu
Poznania, ufajc, e upyn czas, kiedyby si ich mogo zmusi do
tego : „Ja na rozkaz króla ku Wile d i gotów jestem z pomoc
przyj, gdy tego bdzie potrzeba, tymczasem starajcie si o bez-

pieczestwo i odpór a tak sobie w materyi tych traktatów poczy-

najcie, jakoby byo z poytkiem dla Rptej. W Grabowie 10, 3 1657,

Czarniecki wda ruski". Jenike „Stefan Czarniecki" przytacza ten

list w caoci, str. 65.

XK.

Leszczyski wda poznaski do X. Cieciszewskiego z Czsto-

chowy 31/3 1657.

„Jeli ciko byo WM czeka na ratyfikacye, daleko nam
ciej na posiki i jubym rad by, eby powiedziano, e nie bd.
Dwie niedziele jako tam stan Miaskowski a my i listu nie mamy,
jako przyjty i jako si kontentuj ratyfikacy, co za spes (posi-

ków) i jeli ryche. Kiedybymy czas wiedzieli, umielibymy consiha

dirigowa. Teraz zostajemy in ultima desperatione, ale osobliwie ja,

dziw e yj. Na mnie haas em vana spe karmi a nie wiem, co

na to odpowiedzie. Ju si niech deklaruj, e nas odstpuj, przy-

najmniej innocentiam nostram non tradunt inimicis nostris, bo to

ultima crudelitas nieopowiednie kogo za dobry afekt odstpi.
Wielka diferencya dilacyi (ratyfikacyi) naszej, gdzie król daleko,

diversorum diversae sententiae — tam (we Wiedniu) wszystko w kupie,

a przecie tylko laminis tyrannorum exponimur. Nie tak mi boh,

e posików nie masz, jako, e adnych onych wiadomoci i ju tu

znajduj si tacy, co rozumiej, e listy umylnie na poczcie za-

trzymano. Jak poczn broni, to na mnie haas, e Bóg skara. Ja

przyznam si WM. em impatiens iniuria, któr wszdzie dla cnoty

cierpi, bocie mi tam prawie dobrze nie krzyowah, zwalajc na
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mnie winy, ano tu znowu to mi potyka. Nieszczsny Ja czowiek,
bo mi i WM. nigdy na punkta moje nie odpisywa i ja lubo zelose

moderate jednak pisywaem, bom prosi na ostatek, eby pogotowiu
ludzie byli, za granic nie wychodzili, a ratyfikacya bdzie, a teraz

i wojsk nie masz na granicy; ratyfikacya jest, responsu na ni nie

ma. Nie mog dalej od alu pisa, bo mi mierzi, e responsu nie

mam i nie wiem, jako consilia dirigowa. U nas bardzo le, for-

tunae pendemus sub ictu. Miaem insz matery pisa, ale kiedy

dies lamentationis, nie bd teraz pisa a si insza poda okazya,

bdli jej tu czeka. Nie miej za ze ojczynku, e kiedy konam, tak

aonie pisz. Kocz z tem i zostaj . .

."

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 55, k. 82.

XX.

Leszczyski wojewoda poznaski do pisarza WXL. z Kalisza

20/4 1657.

„Za poufa i bratersk konfidency wielce dzikuj. Miaem
i skdind takowe relacye, któremi musiaem si gorszy, kiedy

dwaj litigantes Reipublicae ruina sua gro. Deflenda res zaprawd,
ale radbym wiedzia finem i exitum tej groby, bo jeeli si uda
pod protekcy Moskwy, scilicet tam bdzie jeden privatus tantae

aestimationis, aby maiora commoda mia car opuszcza z nami po-

ufale traktujc, jeeli do Szweda, to tylko nie exactum ale ruiturum
in caput authoris consilium wiza si na ten czas do Szweda,
kiedy sabszy i impar potentiae Moscoviticae i wojsko samo tegoby
nie dopucio, którzy, jako widz, bardziej do cara inclinati; sam
za przez si chcie si salvare jest plus imperfectae imaginationis

quam prudentiae, aby wojsko to które per se propriis necessitatibus

afficit, miao alicuius imperfectiones tueri suo cum damno aut

dedecore. To prawda, fakcyami miesza mog i siebie samych ruj-

nowa a Reip. przeduy czasu ad commoditatem, ale ja ju sic

stantibus rebus compatior his passionibus ob rem JKM. które suo

i publico mao contestantur cum dedecore et diminutione gloriae

suae. Nato przecie iudicium fert moe remedium decernere JKM.
pro uno meo iudicio nie moe inaczej tylko secundum passiones

illorum, bo i prawnie bdzie i iuste i bardzom si cieszy, e ju
co determinatum wyszo od JKM. do p. wdy wileskiego, prosz
przecie zagrzewaj go ad hanc constantiam, któr z dawnych przod-

ków swoich ojczynie ov/iadcza i wojsko niech ujmuje, które choby
chciao co robi, nullo fructu, zamiesza moe, wskóra nie moe.
Jeeli si do Moskwy udadz, to mog efficere, e prdsz ale gorsz
z Moskw zgod frenum sibi ipsis imponent i nie chodziyby im
potem diskursy; Szwed im ani paci moe ani wskóra... Nie
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frasuj si o to, bo to wszystko samo odmieni si musi a dedecus
przy tych, co conabuntur zamiesza, ad privatas za iniurias, który

wicej bdzie mia modestiae, bdzie mia plus gloriae.

Rpis Czart. Vol. 388, nr. 68, k. 112.

— „Wypisa nie mog, jako mi commovit list WMMP., w któ-

rym o nieochocie wojskowej oznajmujesz . .

."

Tene do podkanclerzego z Kalisza 29/4 1657. Tame, nr.

74, k. 119.

XXI.

Hetman w. kor. Stanisaw Potocki do Trzebickiego biskupa

przem. podkanclerzego kor. w Podhajcach 30/8 1657.

Janie Wielmony Mciwy Xie Biskupie Przemyski Mój Wielce

Mciwy Panie i bracie. Przypisuj ja to wielkiemu ku sobie kan-

dorowi WMMMP., e w tem pisaniu, które mi 18 praesentis z pod
Krakowa convenit, nie tylko si cieszy raczysz feliciter evenisse

reipublicae i odprawionej z Rakocym wojny, ale te i mnie samemu
WMMMP. ex statu cooperato yczliwe rependis vota. Z czego Bogu
samemu przed którym formidant najwiksze potgi a pogotowiu in-

iusta bella oddawszy powinne dziki, dzikuj nie mniej z powinna
moj obserwacy i WMMMP. Lubo i opaczne prac naszych mi-

nionych i JKMci owiadczonych usug tumaczenie non caret mo-
lestia propria, gryzc si pospolicie zazdro sama w sobie oto i
yczliwi przyjaciele i innym meritum referunt honorem. O czem mnie
publicas mniej si godzi inflare tubas, czci ebym si nie zda
in testimonio wasnych progressów swoich transgredi legem pochway
od inszych expositae wdziczniejszej zawsze, czci ebym male-

volas retoruendo relationes nie wyraa tego, co w kim ma depre-

hendi vel reprehendi. Powinienem jednak to wymieni, e nullo

studio et consilio defui w przysudze mojej JKMci ani te recessi

a semita okazjej której. Owszem w inszych IchMciach notowaem
proposita takie, gdy si nieprzyjaciel i za przeprawy wielkie prze-

sun i bhej coraz podchodzi pod Kozaki, e tracc nadzieje docia
Rakocego, recusabant wojska i siebie committere dalszemu trudowi.

Przesze przeto rzeczy faventioribus animis w konsideracj od-

dawszy, jeli to, co robi onirz w wojsku za dyrekcj i rad wo-
dzów, ma obliue spectare hetmana a directe tylko samego onirza
bardziej mi praesentia movent, które imminent z naszej tu ciany
momenta nadchodzce Rptej. A o tych, ubom pisa WMMPP. supe-

rioribus, e jednak bytnoci mojej umylonej ant u JKMci pro

consilio dirigendo abieci propositum nietuszc WMciów po rekupe-
racjej Krakowa in loco zasta, uwaajc te cisy nasz czas ex
reuisito hana na Ukrain jeHbym w odlegoci pro tempore zbiea
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nazad i per absentiam nie upuci konferencii i replik potrzebnych

iterowa listownych moich expozycyi przeszych dla tego musz
i ebym ju od JKMci decisive wiedzia, czego si trzyma i quae
haberi na t imprez possunt. Persuasum cale o WMPP. majc, e
przy pocztkach takich, któremi nas dextera Boska do dalszych

felicitates erigit mie napite consilia et modos salvandi de toto

Rptej navem. Która vel primam rationera od Ukrainy subit, skd
origo póniejszych wojen po wskrzeszonej kozackiej i dalsze fomenta

pullulare mog. Nie uprztnione inaczej w prowincii tamtej tylko

albo mediis bezpiecznego i gruntownego pokoju, który JKM. curet

by li taki moe, albo armis. A te szykujc, potentibus tak trzeba

uti, eby zaczwszy in centro niepokoju, tak j prowadzi, jakoby

ab inceptis non desistere ale optimo fine moga si koczy. Do
czego ognia i piechot proporcjonalna reuiritur necessitas taka, eby
i robi czem byo agenda belU i posiadszy trakt który albo miasta

i forty kozackie retinere possessa valeamus dla zatumienia rebelii

odnowionych i dla warunku w tyle nieprzyjacielskiego. Armaty,

municje, prochy, furmany, jako instrumenta dziea zawzitego na
wojn, quo sumptu celeritate et modo, poniewa i tych 4 niedziel

jest decursus prdki, pójd, naley mi WMMPP. categorice infor-

mowa, ebym ja z samej rzeczy non ex propositionibus móg capere

consilium, bdzieli to podobny sposób i ratio, który mi praesentatis

WM. Na praesidia (jeliby niemi zaoy JKM. ingruentem necessi-

tatem rozumia) nie potrzeba si sadzi bo to umbra wojny in pau-

citate tych ludzi bdzie. Cóby tu z wojsk KJM. wgierskiego for-

mowa naleao saltem ad speciem i huku ligi zawartej, wic
i z samego z piechot P. Grodzickiego zoywszy do tego woje-

wództw i bliszych i dalszych piechoty, któremi nobilitas bdzie
wolaa samych siebie zaoy ducta proportione, nieli odbiega
domów i w immensas impensas popada, nie mówic o trudach wo-
jennych swoich. Wszake rzadko albo nigdy tej publicznej expe-

dycyi huges, czci omieszkaj, czci nie przychodz i tylko

expektacj swoich sukkursów Rpbcam zawodz. T matery namie-

niwszy, mam jeszcze nie tylko z wasnej mojej konsideracyi drug
ale te z wielu tak wojskowych jako te euestris status wielkich

i godnych freuenter dyskwizycjej senatorów ustawiczn do expo-

nowania WMMPanu wzgldem tej ligi z królem JM. wgierskim
zawartej, qua metodo et forma od WMMPP. conclusa. Na mnie takie

gdy spadaj kwestye, e nec judicium nec certitudinem demonstrowa
mog, confundor, dali Bóg, rubore, e bdc senatorem pars con-

siliorum z WMciami, in infantia tych rzeczy zostaj, które przed

nami tak s tenebris cooperta, e nalec ad formandam Rpcam nie

widzimy lucern rzeczy nalecych wanie jak soca in ecclypsi.

Pomn przecie, em si tego aliuoties u WMMMPP. domawia ale

silentio praetermissum na listy moje, co za facies foederis z królem

JM. wgierskim obtenta. Jam ci nie jest, Bóg widzi, seminator spi-

narum w RzeczypospoHtej adnych, e jednak privilegio veritatis

mówi liber mog, co mam in animo, powiadam szczerze, i si
ta cicha kompozycja nikomu i mnie samemu nie podoba. Gdy jeszcze



DODATEK Nr. XXI. 427

majc Rempublicam hac forma investitam, e non ab autoritate pen-

demus, ale wszyscy naleymy do tego, co super nos conditur, dzi-

wujemy si barzo, cujus consilio takie rzeczy struuntur, o czem nam
ani komunikacjej ani mentiej nie czynicie WMMMPP. bracia nasi

adnej, a my sententiis WMciów wicej pozwoli nie moemy i nie

powinnimy, tylko, któreby byy conjuncte z nami. Jako i to certos

scrupulos mie musi u nas, e to teraz volvitur u nas, czego si
antecessores i strzegli nasi i pro periculo mieli, osadza cudzo-

ziemcami miasta jako Kraków i Pozna Metropoles Regni poosadza
destinarunt. Na co by ta przydaa si mutatio consuetudinum oj-

czystych zwyczajów tylko in convulsionem prawa a zatem in certam

confasionem animorum. Przestrzedz tedy godzi mi si WMMPana^
e taki w wojsku et inter cives dyskurs, i z tych odmian mao
takich sukcesorów mamy, których optamus, ale wicej, których

metuimus. Pochodzi zatem, i te wszystkie umylone i ufundowane
dyspozycje takie, które bez nas uformowane, pro mortua imagine

maj, manca et inperfecta opera esse by rozumiej. e tedy lepsza

jest zawsze amicorum przestroga manifesta, nieli occulta dissimu-

latio, ja audacter wol erroribus obviare, nieli periculis indolere,

a opowiedzie WMMPanu communem sensum nostrum, i takich

WMciów consilia nie akceptujemy i mamy za inanes speculationes,.

a byobyliby co zelosius nadto gdzie ciko bdzie, takby przyszo
consulere rebus jakoby melioris fortunae akkomodowane zasze pro-

gressus byy. Mnie WMMPP. parcite, e stimulo prawdy effunda

liber communem dolorem, jako senator, bo molliter traktujc Rptej

mancamenta, uczynibym periculum teje. Oddaj zatem powolne
usugi moje asce WMMPana, w Podhajcach die ultima Augusti 1657.
WMMMPana uprzejmie yczliwy brat i suga pokorny Stanisaw
Potocki.

Arch. g. warszaw. Autograf.

Hetman do króla w Podhajcach 31/8 1657.

(brak pocztku). Czem barzo grozili in accessu moderno^
com ja WKM. i listami oryginalnemi kilkakro deduxi. A ledwo tym
rzeczom non imminebat periculum teraz, obowem nihilominus w-
gierskim zatamowane. Wspomn jeszcze o naszej na t wojn potdze
potrzebnej, nie tylko dlatego, i tak assumere dla sprawienia do-

brych rzeczy expedit, ale te i przy konjunkcyi tatarskiej, a affe-

ktowanej zelose ukrainnej wojnie providendo temu szczup potg
majc, eby na nas oppresive nastpowa nie chciaa orda, która

potenter wybiera si na t wojn. I teraz konsulty mia han wiee
z pasz syhstryjskim, który mu umylnie zajeda drog. Pomagajc
nam oni, docent jednak exempla, e sami o sobie pomn. A to si
i za hospodarem interponujc do mnie cavet jego integritatem zaraz

i najmniejsz lezj uraz cesarsk kadzie. To jest veresimile, ale

przecie inter gentes considerandum, e swój bliszy swemu, prdzej
o nim diiudicat nili o cudzym. Orda te zawsze ma animos et

manus venales, barzej respicit munera, nieh amicitiae jura. Poty
hospodar by im odio póki non ornavit praemiis, jako to stano^
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a z sob zwaidcy in uno vehiculo jed. Otó i baskie dobre
nam siy, ale i na te spuciwszy si bez proporcyonabiych swoich,

negotium byoby grave. Nowin ukrainnych nieposyam, gdy od
p. Gostyskiego silentium altum. Z tych jednak confessat informu-
jesz si WKM. nieco, e kozackie czaty zapadaj owdzie, których

p. Humiecki owczy podolski ordynowany odemnie nad jazd ka-

mienieck, nie le teraz skonfudowa. Poszedszy za temi spieszno,

którzy byli Husiatyn recenter wyrabowah, a ubiwszy ich 70, odesa
mi sotnika Krzywoszyj i drugich 14 ywcem. Nieleniwy jest do
usug WKMci, krztajc si ju kilkakro w poruczonej komendzie
swojej. Do Rakocego posaem ju temu 2 niedziele, owiadczajc
tak kondolency z zguby wojska jego, e sami propriae cladis przy-

czyn czci per moram, czci przez posa do hana, jakom yczy,
prokrastynacj, sublata jednak omni culpa et suspicione o nas, ostrze-

gajc przytym tego w submissjej ku WKM. per legationem desti-

natam. Co z tamtd arcedet, nie omieszkam oznajmi. Fertur przecie,

jakoby mia novum militem zgromadza znowu. Nie rozumiem, eby
ku nam, bo si mu omierzia ta droga, ale snad intrinseco motui
et metui occurrendo w domu. Gdy Kemeni Janusz byle by solutus

z wizienia, minatur Rakocemu deturbationem pastwa. Tak przed
naszymi exasperabatur, kiedy go winiem nawiedzaU u Ordy. Na-
mieniono mi o poczcie WKM. we Lwowie, odbieraby WKM. przez
t czste wiadomoci moje; jeszcze jednak dotd nie ozwali mi si.
To oznajmiwszy, oddaj moje wierne i unione usugi asce WKM.
Pana mego Mciwego i Dobrodzieja w Podhajcach die ultima Au-
gusti 1657. WKMPana Mego Miociwego Dobrodzieja wierny i uni-

ony suga Stanisaw Potocki r. w.
Archi w. g. warszaw. Autograf.

Patrz Niedola Rakoczego str. 179, 180 i Odsyacze
str. 113, 114, 122.

xxn.

Manifest okupacyjny.

Jerzy Rakoczy, z aski Boej Ksi Siedmiogrodzki, Czci
Królestwa Wgierskiego Pan i Graf Sekielski, wszystkim w obec

i kademu komu to wiedzie naley, a mianowicie Stanom, urzdom,
przeoonym i wszystkim obywatelom zacnego Królestwa Polskiego,

do których ten nasz uniwersa przyjdzie, wiadomo czynimy, e gdy
Stany Koronne, widzc nachylon a zgoa upadajc Rzeczpospo-
lit swoj wieo przez wielkiego posa swego pewnemi kondycyami
nam ofiarowali : wic z dawnej i owszem prawie dziedzicznej naszej

ku zacnemu Narodowi temu przychylnoci i do przysugi ochoty
.a nadto chrzeciaskiej pobonoci i poUtowania, zamieszany stan
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Królestwa tego tak sawnego osob i wojskami Naszymi za pomoc
Bo uspokoi postanowilimy, za potrzebn rzecz by rozumie-

limy, wszystkich w obec przyjacielsko napomnie i przestrzec, aby
po przeczytaniu tego uniwersau Naszego, ktokolwiek swoje ma-
onki i dziatki i dóbr i majtnoci swoich cao i bezpieczestwo
miuje, gdy da Bóg szczliwie z wojski naszymi do granic polskich

zblia si bdziemy, do nas wczenie si garnli i swoj nam ask
a nie innym sposobem uprzejmo wiadczyli, a ktoby tego uczyni
si wzbrania i t nasz chci pogardza, nie Nam ani tej uprzej-

mej intencyi, lecz sobie niech poczyta, jeliby wojna i czasu teraniej-

szego zamieszanie co komu niesmacznego przynioso. My wszystkich,

którzy si pod obron nasz garn bd, chcielibymy askawie
i chtUwie przyjmowa, od teraniejszych zniszcze wojennych broni
i ucinione wolnoci, ile z nas bdzie, przywróci, a nadewszystko
wolne sumienia cale i szczerze zatrzyma obiecujemy stara si o to

za pomoc Bo chcc jakoby miy pokój zakwitn i bezpieczestwo
publiczne i prywatne zacnemu temu Królestwu przywrócone byo.
Na co dla lepszej wiary i pewnoci rk nasz podpisawszy si,
piecz nasz przycisn rozkazahmy w Monasterskim Zamku dnia

ostatniego grudnia 1656. Jerzy Rakocy, Micha Mikiesz Cancell.

Rpis Ossol. nr. 2346, str. 211.

xxm.

Uniwersa Chmielnickiego.

Bohdan Chmielnicki hetman z wojskom Jeho Carstwa WeU-
czeskoho zaporhoskim oznajmujemy tem pisaniem naszym Koszdomu,
komu o tym widaty naleyt, a mianowite Panu Antonowi nakanemu
naszemu i przy nim budczym pukownikom, assawuom, setnikom,

attamanom i zalohom po mistach buduczym, starszym i czerni wojska
naszego zaporhoskieho i wsimu naszymu towarzystwu. I, jakomy
przez pierszeje postanowienie roku przeszego misto Lwów zowsiemi
obywatelami wzieU w swoj obron, obiecujczy ich, pukiby wiernie
si i wedug sowa ku nam przyrzeczoho si zachowah, od wsze-
lakich tak swojej jako i obcych wojska najazdów zastupaty, tak

i teper surowic przykazujem, aby sia aden tak z pioszych jako
jezdnych nie way nabiehaty, lubo projezdom jakimkolwiek spo-

sobom, ani w domach szarpa, ale owszem, aby si z ludmi mista

Lwowa jak z wasnymi naszymi obchodzili do wszelakoho handlu
i kupiectwa czynicy pereszkody, inaczej gdyby kto mi z nimi
postupowat nad wyraznoje nasze rozkazenie i toje byo do nas
donieszono surowic takowych kady bez folgi i odpustu karany budet
weduh zasugi i uczynku swojej by te i na horla. Dan w Czer-

hinie 9 marca 1657. Bohdan Ch. rk wasn.
Rpis Kuszewicza w bibL Ossol. nr. 2346, str. 379.
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List Chmielnickiego do Magistratu lwowskiego z Czechryna

9/3 1657.

Szlachetny nam wielce askawy panie Magistracie lwowski.
Nie zrzekamy si my raz obiecanej WMM. przyjani i owszem, tem
bardziej o niej upewniamy, e czstsze o dobrej chci ku sobie
WMM. bierzemy wiadomoci. Jako zaprawd nie inaczej si yczliwa
i w razach niebezpiecznych i odstradanych prawie owiadczona ma
paci conferenti przychylno i od przytomnego upadku zasona,
jeno jak najpowolniejsz wdzicznoci od tych, którzy bior do-
brodziejstwo. Na ten czas hoc unum pro toto przypominamy, abycie
WMM. uprzejmoci naszej chcieli by pamitni, nie uwodzc si
adnymi szczcia aplauzami i obrotami, o które u fortuny jako
u miesica o odmian nie trudno, to zwaszcza majc przed oczami,
e my zawsze miasta WMM. prowidujemy caoci i zabiegamy, jako-
bycie adnych nie cierpieh, tak od czat jako od wszystkich wojsk
naszych infestacyi, w czem i teraz wieo wyprawionego upomnie-
limy pana Antona, aby tak wojsko moderowa, jakoby i najmniej-
szej si WMM. krzywdy nie tylko od Zaporoan, ale te od wojska
ksicia Rakocego, z którym si umysy i potga zjednoczya, nie

dostao. Dla tego w naszej radzibym czsto przeziera si chci
ku sobie a mie wzgld i osobhwy respekt na Bychowsk fortun.
Sed quae comparatio prostego i grubego narodu z ludmi polero-

wanymi geniiue illustrioris. Inaczej my o WMM. trzymamy nic nie

wtpic, e w jednej mierze yczliwoci ku nam zechcecie zostawa,
w czem p. Theodozemu, sudze i exactorowi naszemu zlecihmy,
aby o naszym nieugasym opowiedzia afeccie. Boskiej zatem yczc
aski i opatrznoci WMM. od onego i zdrowia dugoletniego kademu
yczymy z Czyhyryna 9/3 1657. Bohdan Chmielnicki hetman
wojsk zap. Tame, str. 239.

Wyhowski w licie do Magistratu 9/3 1657: przypomina przy-
jacielskie usugi dawniejsze okoo zachowania caoci Lwowa i na-
pomina „aby si w zad nie obzera na obrotne szczcie. Czego
acz nie rozumiem, aby wspaniaych i dobrze statecznego animuszu
ludzi miaa ta panowa wada za szczciem si unosi i da mu
si za rk jako dzieciciu maemu piastunce powodowa, przecie
jednak, e przytrudniej szczeroci mojej cohibere spiritum, prze-
strzegam eby pamita nasz owiadczon ku sobie uprzejmo.
Tego za sobie WMM. nie imaginujcie, aby nas ex alicuius minus
certa delatione miaa ruszy ku temu napomnieniu gorliwo, absit,

jeno e synów szczcia i ludzi jego wieckich, midzy którymi
jednak WMM. nie kad, wiemy eam esse aegritudinem. Ale i na
zych ludzi pod czas bywa invehens przymówka nie dla czego in-

szego, jeno eby onych ukara a dobrym zdrow da przestrog.
Wszystkiego bdziecie WMM. mieh praeconem z pana Theodosta
Tomkiewica, który o niewtphwej mojej, jako trzymam, testabitur

ku WMM. przyjani sobie, za którym i ja si wstawiam pilno, aby
ku sobie nieuzna twarzy zmarszczonej..." Tame, str. 239.
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XXIV.

Listy Tatarskie.

1. Han do króla: Najjaniejszemu i niezwycionemu monarsze

Janowi Kazimierzowi i t. d. Wiadomo Wam, jakomy przyja nasz
przy dostatecznej umowie zupenie oraz wespó z Wami przysig
potfirdzilimy, yczc, aby zdawna zawzita przyja nasza przy-

jacioom na pociech a nieprzyjacioom na szkod zgodzi si moga.
Teraz za pewnym wziciem wiadomoci, e Rakieczy ksi w-
gierskie pomyl na wasze ziemie wojowa i Pastwo Wasze odej-

mowa ma, zacignwszy ultajstwa za pienidze w Wooszech take
i w Multanach i Kozaków cz jedn niewielk. Tene Wgrzyn
pisa do Cesarza Tureckiego o tym, aby mu pozwoli na ziemi
Wasz wojowa i Pastwo odejma. Cesarz Turecki onemu odpisa

:

Ty gdy si jedn nog ruszysz na granic polsk, bend ci sam
znosi wojskami memi. Tene pomieniony Wgrzyn na te sowa ce-

sarskie nic nie dbajc, wychodzi z wojskiem swoim na Was, o czem
My zapewnie wiadomo wzilimy. My te i z naszej ziemi posa-
limy do Wakiara (w. wezyra) tureckiego, e tak chce czyni ksi
siedmigrodzki, chce wojowa na Króla polskiego. Wezyra Budina,

Urumeli Sylistrey Basz zarazem Unkiar Jimsi (cesarz) naznaczy,
aby oni z wojskami swymi przeciwko onemu wyhadzali, gdy oni

tam niedaleko mieszkaj. Oni z nami skupiwszy si, w Bogu na-

dzieja, jego ziemi w niwecz chcemy obróci. Take do Wooch
i Multan pisa Unkier Jimsi, e gdy wy bdziecie dawa posiki
Rakoczemu, Ja was bende znosi wojskami moimi. My te z naszej

powinnoci pisalimy do Wooch i Multan : Wy kiedy dacie Wgrom
przynamni 10 ludzi na pomoc. Ja was bende znosi, gdy nam nie

bdzie inszych nieprzyjació od Was. Oni nam teraz przysigaj,
e nic wojska jemu nie dalimy, to by te i dali co mao, oto si
nie frasujemy. My te osob nasz, wziwszy Boga na pomoc, ju-

emy wsiedli na konie ze wszystkiemi ordami naszemi przeciwko
tym naszym nieprzyjacioom. Budin Wezyra z wojskami Urumeli,
Silistrej pasz z wojskami przydano nam, ich wojska bdzie nad
100.000. Wy te, wziwszy Boga na pomoc, wychadzajcie z woj-

skami swymi jako najprdzej przeciwko nam. My z naszej ziemi

zapewnie i nieomylnie idziemy. W Bogu nadzieja, i nieprzyjaciele

nasi znacznie bd karani. My i Tureckie wojsko wylimy i Was
take. Brata naszego, prosimy, abycie sobie tego powoli nie czynili.

Jako najprdzej pospieszajcie si z wojskami swymi. Bardzo od
Was dawno adnej wiadomoci nie wzilimy, u was, cokolwiek jest

postronnych nieprzyjacielskich wiadomoci, oznajmijcie nam jako
najprdzej. Miejcie w tem staranie wielkie, abycie si z nami czsto
znaszali przez czstych posaców, gdy teraz jeden drugiego bliej
bdziemy. Od nas Hetmanów, Wojewodów i inszych pozdrówcie,
w Bogu nadzieja, i si z nami w prdce spotkacie, gdy my mamy
wol tam stan w Kwietniu dnia pitnastego a wyjdziemy z Kiymu
miesica Marca dnia pierwszego, ebymy teraz Dniepr przeszli po
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lodzie, zatem Panu Bogu oddajemy, Wam wszego dobra yczliwy
Brat Mechmet Gieraj Han Wielkiej Ordy.

Orygina tego listu b. m. i d. w polskim jzyku z pieczci
znajduje si w Rpisie Czart. nr. 402, p. 43. Podpis haski tej

samej rki co list. Na okadce pod adresem napis: in Martio 1655.

Pismo w licie podobne do listu z 27/2 1655, gdzie nie ma pod-

pisu hana tylko piecz a przy niej dopisek : Na wasne Hana JM.

rozkazanie.

aciskie tómaczenie tego listu b. m. i d. w Noyersie p. 311,

zgodne jest z oryginaem. W Rpisie bibl. Zamojskich (Ro-

zmaitoci hist. od 1650— 60, str. 207) znajduje si kopia tego hstu

dd. Bakczyseraj 4/3 1657.

2 i 3. Listy hana do kanclerza Koryciskiego i do Piotra Po-

tockiego wojewody bracawskiego w polskim jzyku podaje w caoci
Korduba Akty do Chmielnicczy zny 1648— 57, p. 445 i 444
z dat Bakczysaraj 4/3 (1657). Ale w tych listach pisze han, e 12

marca z Krymu wyrusza: „O naszym wychodzie pewnym wysa-
limy do was jednego naszego czeka, potym nachodzie Romaszkie-

wicza wylemy".
Romaszkiewicz wysany zosta z Kalisza w styczniu do hana,

vide Instrukcya dana Romaszkiewiczowi w styczniu 1657. Tame,
str. 428.

4. Wezyr tatarski pisa do króla, jak donosi Noyers z Czsto-

chowy 2/4 1657. Zdaje si, e do tego listu odnosz si sowa
Noyersa, e Tatarzy w 100.000 ludzi obiecuj poczy si z woj-

skiem polskicm 20/4, lub wkrocz do Siedmiogrodu.

5. List Subhangazy agi do króla b. d. podaje Noyers (p. 314)

w caoci w aciskiem tómaczeniu.

6. Do kanclerza Koryciskiego pisa Subhangazy aga jak na-

stpuje: — Rozumiem podobna, e jawna jest WMP. i Bratu, e
Wgrowie, Kozacy, Multani, Woosi, wojska swe zebrawszy, poszli

w pastwa Króla JM., dajc po sobie takow pogosk, e my jako

poddani Cesarza Tureckiego uczyniUmy to z rozkazania onego, ale

tym plotkom WM. Brat mój nie wierz, bo oni swawolni ludzie, nie

suchawszy ani Cesarza Tur. ani Chana JM., uczyniwszy z Kozakami

lig, sami si tego wayH, wic tedy doiga to bardzo tych dwóch

Monarchów i dla tego Cesarz Tur. przysa Emir Chanowi JM. aby

si zaraz gotowa z tureck potg pospou do ziemi wgierskiej.

Tedy te i my, nie bawic si, abo zatym wojskiem pójdziem abo

te w pastwa wgierskie a mamy w Bogu nadziej, e ten nie-

przyjaciel adnej pociechy nie odniesie. Rumaszkiewicz i insi z nim

pospou wcale przyjechaU, przytem si mioci braterskiej oddaj.

Dat. Chankusza WMPana cale yczliwy brat i suy gotów Sub-

hangazy Aga Wojewoda Ord Biaogrodzkich.

Orygina tego Hstu b. d. w polskim jzyku z pieczci znaj-

duje si w BibL Czart. nr. 402, p. 241. Pismo znane z Hstu

hana do króla.

7. Asam Aga na Biaogrodzie, syn wezyra wielkiego, do Piotra

Potockiego wdy bra. : JWJMP. wojewodo bracawski MMP. i Bracie.
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Nawidzam dobre zdrowie WMP. przez to pisanie moje, któremu

ycz, jako sam sobie, na dugie czasy niezamierzone, jako sam
sobie, póki wola Boga najwyszego, A jeliby chcia si WMP. o po-

wodzeniu naszem dowiedzie, Chan JM. nam z aski swej nada
starostwo Biaogrodzkie i do niego puci i nam rozkaza, aby WMP.
o polskiem powodzeniu raczy z aski swej oznajmi, jako si tam
powodzi. A jeli si WMP. chcesz pyta o chaskich nowinach

i wszystkich ordach, tedy ja oznajmuj o nachajskich, krymskich,

perekopskich, czerkieskich i wszystkiego pastwa naszego, e si
ruszyy na w. Jerzy na wojn. A z czym jeszcze wprzód od Chana,

te dniem ruszyy si (wojsko chana dniem wprzód ruszyo). Oznaj-

muj te o wiadomoci tureckiej, i cesarz JM. przysa goców
swoich do Chana, aby koniecznie si za 15 dni wojsko czyo
i armaty tureckie i paszowie SyUstryi ze wszystkiem wojskiem

serbskiem pod Biaogrodem czyy. Nasz Chan JM. tak sia wojska

podejmuje, a wszystko to czyni dla przyjani i braterstwa, eby do-

trzyma t przyja i pokaza. I my te, tak bdc w tern braterstwie,

posyamy posaca naszego na imi Szaitamas, tego chopa dobrego

i Kornice, aby WMP. raczy owiadczy i oznajmi, naprzód o W-
grach i wojsku ich gdzie si obraca, tak te e nam udano, e
przymierze Moskwa wzia z WM. (sic) ale nie wiem jeeh sku-

tecznie, tak te o powodzeniu Króla JM. gdzie si obraca z wojskiem.

O Szwedzie te WM. o Szwedach racz oznajmi jeli te nic na

przeszkodzie Polsce. WMMPanowie jestecie bracia nasza, WMMciom
nic zego nie mylim. Ze wszystkich styrech (czterech) stron wiado-

moci WMP. masz i ja upraszam, aby posaca mego bawi nie

raczy i jako najprdzej o wszystkiem oznajmi i odprawi, bo mj''

na respons WM. czekamy. Jam i pierwej dotrzymywa braterstwo

i teraz jeszcze chc lepiej, eby pobliu w ssiedztwie jeden o drugim

wiedzia i nie zapomina, czego ja sobie bardzo ycz, aby bra-

terstwo nasze nie byo oddalone. Przytem wielkiej asce i przyjani

w caej bytnoci oddaj si WMP. i Bratu dat. w Sobot po rus(kim)

witym Jerzym z Chankiszowa. JMP. wszego dobra yczliwy Brat

Asam Aga dzialagasi na Biaogrodzie syn wezera wielkiego.

Orygina w polskim jzyku w Bibl. Czart. nr. 402, p. 259.

Pismo kobiece, niedone.

XXV.

M. S. Jaskólski do podkanclerzego kor. ze Stambuu 18 8 1657.

Janie Wny Mciwy Xsie Podkanclerzy Koronny Mnie wielce

Mciwy Panie i Dobrodzieju. I u wezyra w obozie nad Bosarzem
i w samym Stambole u cesarza JMci jestem wdzicznie przyjty.

Cokolwiek desideriorum od JKMci poniosem, bono affectu przyjto.

Wojna Brandenburska. 28
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W tyra przecie a mianowicie od wezyra samego i rónych paszów
przymawiano, e ozibo koo siebie ciodzimy i nie czsto przez

posy swoje JKMPan mój Mciwy oywa si cesarzowi JMci. Od Tata-

rów, z Wooci y Mutan ta wczora przysza wiadomo, e Rakoci
profligatus. Bardzo si cieszy cesarz i insi nam przyctiylni, których
jednak niewiele mamy, bo krom wezyra, muftego, plures non sunt.

Wszystkich zoto, którym tam mocno nadrabiano, od przyjaniej
polskiej odcigno. Atoli teraz za t nowin ci nasi nieprzyjaciele

coeperunt mutare affectum; z nieprzyjació pokazuj si byd przy-

jacioami, gratulantur victoriam i insze dobrego affektu swego
owiadczaj kontestacye. Lubo to przedtym Polska u nich bya
na targu, z której haraczu nieprzyjaciele naprzód czterdzieci a po-

tym szedziesit tysicy talarów postempowali. Niechaj bdzie Pan
Bóg pochwalony, e ten targ pomiesza a Polska nasza i przy swej

skórze z ca zostaa saw. Zbliajc si z Bosas ku Weziway
(patrzaem) na bitw Wenetów z Turkami, która w dzie w. Ole-

xego w samo poudnie dwie godzinie na morzu odprawowaa si.

Nie dugo bardzo, ale acriter pugnatum. Z dzia jak z muszkietów
piechoty palono w tej potrzebie. Wenety superiores bello siea okr-
tów, galer, gulkonów turkom potopiy. To im przecie w zysku, e
Wenetów którzy si bili, z okrtów na ld zagnali kilkaset wycili.

Yehementer po tej potrzebie i frasowa si i gniewa wezyr. Pod
czterdziestu regimentów kaza ci, co si bi nie chciay i insze

inszym podlejszym a daleko cisze zadawa okruciestwa. Nowej
znowu bitwy in dies spodziewam si, która quo eventu padnie, nie

omieszkam WMMMP. wypisa lubo barzej sobie tego ycz, ebym
o wszystkiem co si sam dzieje i com te ucierpia ustn uczyni
relacj. Z Budzina i Egru po kilkakro te do Stambuu przychodziey
wiadomoci, e wojsko JKMci siedmiogrodzk ziemi pldruje. Z takiej

tedy wiadomoci rozkaza mi wezyr do tego, ktoby by starszym

nad wojskiem pisa, aby woci cesarza JMci ochrania. Posowie
szwedzcy tskni sobie w Konstantynopolu i radziby z niego pta-

kiem, by rzecz mona, wylecieli, bo ledajako tractantur, ale si
i mnie jeszcze nic na ywno z skarbu cesarskiego niedostao.

Bardzo si uskromili, bo im Wenetowie porty na morzu zawary,
commercia nie id, wszystkich zgoa rzeczy caristia wielka. Duscy
kozacy w Rumeliej wsi i miast siea napaley. Mnie prdk obie-

cuj ekspedycj, co daj Boe, bo jakem tylko do Budzinia przyjecha,

takem zaraz zachorza i teraz w biesym zostaj zdrowiu. Jeeliby
mi na tej usudze JKMci i Rzeptej przyszo occumbere, unienie
prosz na domek mój ubogi racz by WMMMP. askaw. Spodziewam
ja ci si przecie jeszcze suy WMMMPanu. Jako jednak mortalis

pisz a samego siebie miociwej asce WMMMP. oddawam, proszc
aby mi WMMMP. przed JKMci nie przepomnia i by meritorum
meorum promotor et patronus. Pan Franciszek tskni sobie w Stam-

bole, bo mu nie wszystkich pienidzy JMciPan Czetazi lwowskich
wyda i nie ma sam o czym mieszka. Trzeba go zatym ratowa,
bo sam na tym miejscu bardzo potrzebny JKMci i Rzeptej i teraz

siea mi w tej usudze JKMci prac swoj ratowa. Oddawam
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zatym yczliwe i unione usugi moje w ask WMMP. i Dobro-

dzieja, w Stambule 18 Augusti 1657. WMCi Mego Mwego Pana
i Dobrodzieja uniony suga Marcus Stanisaw Jaskólski.

Autograf wArchi w. g. warszaw.

XXVI.

Jan Wyhowski do króla z Czechryna. Aprilis 1657 (prawdo-

podobnie 18. kwietnia).

NMKPaP. mnie wielce Miociwy. Miabym ja prócz wieych
moich usug, czembym i dawniejsz ku antecessorom JKMPMM.
wywiadczy móg i okaza yczliwo, gdyby mi przyszo serie

longa tak powierzchowne i oczom ludzkim widome prezentowa od-

wagi jako i zewntrznych affektów ku ojczynie, których sam tylko

Bóg wiadomcem, dugi drabowa proces. Jednak e przesze wszyst-

kie rzeczy simulachra sunt muta et nihil aliud quam sepulchra

dealbata, wol si tedy wie, której si oczy p. Bieniowskiego

posa WKMMP. doskonale napatrzyy, popisywa yczliwoci, pe-

wien bdc, e jako czule na si woon od WKM. odprawia

funkcy, nihil intentatum reUnuens, tak teje industryi w zaleceniu

wrodzonej mojej zaytej u WKM. cnoty, która i dotd acz inter tot dis-

sensionum mutuarum nubila ellibata, jednak i niwczem zostaje ku
Ojczynie nieumniejszona. Skoro mi bowiem listy WKM. zapomnie-

nie inimicitiarum i ask pask offerentes przez niego doszy, nie do-

sy mi na tem byo one wdzicznymi przyj rkoma, ale nadto

i promovere qua par erat diligentia rozkazami WKMpMM visum.

Jako i sam mi tene pan pose wywiadczy, e pótym zmysom
moim nie da odpoczynku, pókim, acz nieprzydany cale, po czci
jednak dobry desideriis WKM. uczyni koniec. Dla tego i p. Bie-

niowskiemu nectere longas moras obvenit, lubo dosy stawi si
o pieszno solhcitatus; aby si byo pp. pukowników dla spól-

nej zwoao porady, którzyby unanimi na to zezwolili voto, czego

po nas potrzebna WKM. wycigaa affektacya. Wszystka jednak

ustnej relacyi i oczewistemu p. Bieniowskiego przy witaniu WKM.
rzecz powierzona, który wszystkie nasze elucidabit okoo tego

traktaty nie zamilczawszy pro rectitudine sua i o naszej spólnej ku
WKM. yczliwoci. Tene yczybym, aby tene akt swoj termi-

nowa industry, poniewa go Bóg praecipua do takowych spraw

instruxit habiUtate, jako i z dobrze zrozumianych humorów na-

szych nie trzymam, aby kto mia by na to sposobniejszym
;
jako

i ycz ne variata subiecta za kadym zawodem wprzódby si
przyzwyczajali obyczajom tutejszym wyrozumiewajc je, toby do-

piero przystpowali do rzeczy sobie zleconej, co zaprawd byoby
dzieem non unius congressus. Pana Boga zatem o szczliwe WKM.

28*
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proszc panowanie i zdrowie nieodmienn moj uniono paskiej

WKMmpm. zalecam asce. Dan z Czehryna 7. Aprilis 1657.

WKMpm. cale yczliwy i najniszy suga Jan Wyhowski.
Oryg. w rkopisie Czart. N. 402, p. 155.

XXVIL

Lista Cara do Króla z Moskwy 7165 (1657) 20 Februara

(w skróceniu).

W przeszym roku przysa Ferdynand III. posów Allegrettiego

i Lorbacha, dajc pokoju z Polsk, a potem król przysa Gali-

skiego proszc, aby car zezwoli na pokój i obróci wojska na

Szwedów. Car zgodzi si i wojska wstrzyma i zjazd z posami
polskimi uczyni pozwoli i wysa swoich posów. „A nasi wielcy

posowie, bdc na zjedzie z WKW. penomocnymi komisarzami,

domówili i zapisami utwierdzili o obraniu nas na królestwo polskie

i o domówieniu skoczenia tej sprauy Wam WKW. zoy sejm

w teraniejszym 165 roku w decembrze, aboli w januarze" i przed

tym sejmem posa do nas goca z hramot, a my przylemy po-

sów, eby t spraw elekcyi w skoczenie przyprowadzili na te-

raniejszym sejmie, a dotd, dokd domówienie nie stanie, armisti-

tium. My wedug tego posali rozkazy do naszego wojska i posów
wielkich na sejm naznaczyli i oczekujemy goca waszego nie may
czas. A 22/1 165 przysya do nas Chmielnicki, e po rozjedzie po-

sów naszych Polacy z Kamieca nasz zamek Naluz wysiekli i okoo
Baru w piskim monasterze ludzi pobih i e on dla obrony zam-

ków naszych musia kilka puków posa. Pisa te i wojewoda
grodzieski Bogdan AprUew, e w tym powiecie stoj wielkie puki
Sapiehy i Gosiewskiego i spustoszyli powiat — a WKM. widzc tak
drub powinienby oddawa drub, a WKW. domówienie komi-

sarzów skrzywie i naruszye. A z t hramot posyamy pokojo-

wego naszego Klementia Jewlewa. Odprawi go nie zatrzymujc.

Rpis Czart. Vol. 2576, nr. 66.

Tame nr. 67 : Informacya piecztarzowi do odprawy goca
Jewlewa.

xxvni.

Chmielnicki do Bieniewskiego z Czechryna 19/7 1657.

Tam najlepiej wszelakiej rzeczy publicznej bywa progres,

gdzie ab utrimue contrahentes przyjacielsko sobie dowierzaj,
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iako i napocieszniej przez takowego si odprawuj, który przyst-
pujc sobie wszelakie postrachy foras pellendo. Nie mona bowiem,
aby tam mia by popiech in propositis — kiedy na dwoje oi^ana
distracta albo kdy o czem inszem gowa myli a serce koo inszej

miaoby operari. Zaczem ani WMMpan od KJM. na rozmow z nami
naznaczony bdc, masz dawa ludzkim powieciom u siebie miej-

sce, poniewa tych nieinaksza jest powinno quam ventosos spar-

gere rumores, ale raczej dawnej naszej konfidujc ku sobie przy-

jani, w przedsiwzit przy pomocy Boej bezpiecznie puci si
w drog, tego po nas bdc pewien, e adnej przeszkody ani

zatrzymania nie uznasz, owszem po dostatecznej namowie w rze-

czach potrzebnych zdrowo i bezpiecznie do domowych powrócisz
progów. Zalecamy si przytem pilnie asce WMpana, cale yczUwy
przyjaciel i suga Bochdan Chmielnicki.

Wyhowski do Bieniewskiego :

W. mnie wielce m. panie i Bracie nie zwykem ja w sowach
moich nie statkowa, zwaszcza komu si obowi przyjani,
dla tego osobliwy majc zadatku WMMP. respekt i sowa przy-

rzeczonego o zachowanie braterstwa rationem, onemu zawsze ile

mog, sprzyjam. Nie masz tedy, coby miao trudni drog WMMP.,
na któr si JKmci z swoj obowiza ochot, i owszem tak j
masz WM. bezpieczn perficere na moj porad, e i dostatecznie

dali Bóg o rzeczach sobie zleconych z p. hetmanem rozmówisz
i zdrowo powrócisz do ojczyzny bez wszelkiego przenagabania.

Siaby rzeczy poytecznych rozchwia musiao czasem, gdyby czo-
wiek nie umia rozsdkiem uprzta trudnoci i postrachów, które

e WMpanu jako czowiekowi statku i serca mskiego nie domi-
nantur jako powinien, tak i radz aby remotis omnibus ludzi pró-

nych fabulis, jako najspieszniej chcia constitutum accelerare iter,

nie dajc do myli swojej distrakcyom adnego przystpu. Uznasz,

e i dobrze gociwszy, wczenie bdziesz ekspedyowany, nie tak

jako li ludzie udaj, nie yczc nam nikogo dobrej reputacyi.

Oddaj si zatem yczliwy przyjaciel, brat i suga J. Wyhowski.
Rpis Ossol. nr. 339, p. 55 i nr. 2346, p. 260 (Kuszewicz).

XXIX.

Joh. Betlen do Koryciskiego, Kraków 14 sierp. 1657.

Resolutio SRMttis ad puncta modificationem et securitatem

discessus nostri pertinentia facta, circa decimam nocturnam una
cum Utteris Yestrae Dl. Excellentiae est reddita, in qua quaedam
ad securitatem nostram maxime spectantia desiderari videbantur,

sicut ex consignationibus vestrae 111. Exc. a me transmissis liuere
potest. Illustrssimam itaue Exc. Yestram rogatam volo, obtineat
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Sacrae Regiae Mttis in his punctis consensum, non sunt res tanti

momenti, quae Sua Serenitas elementer concedere facile non posset,

ex parte autem nostra tales, sine uibus manifeste periclitaremur.

Dignetur etiam Sua Sacra Reg. Maiestas ab exceUentis8imo Domino
Comite ab Haczield, Serenissimi Regis Hungariae et Bohemiae
campimarsalco, litteras similes assecuratorias una cum Commissario

et comitiva modo in aliis litteris meis inserto, obtinere, quae omnia an-

teuam obsignentur Yestra Illustrissima Excellentia velit transmittere

videnda, ego sine mora remittere non differam. Officiosissime etiam

niustrissimara Vestr. - Excellentiam rogatam volo, non aegre ferat

meo nomine demisse intercedere coram Sacra Reg. Mttas, pro Do-

minis nobilibus Eyangelicis Reformatis et Unitariis, signanter autem
pro Domino Stanislao Sirakowski, dignetur sua Regia Mttas ex

munificentia sua regali rerum anteactarum ipsis amnystiam con-

cedere et in gratiam suam recipere. Conduxeram etiam salario con-

cionatorem uendam evangelicae sive reformatae religionis, qui

latino sermone concionando a sacris mihi praefuit et est, liceat

favore sacrae regiae Mttis servitium iam inchoatum continuando

cum familia sua mecum exire, et Transylvaniam pacifice ingredi.

In reliuo Illustrissimam Ves. Exc. din feliciter valere desidero.

Datum Cracoviae die 14. Augusti Anno 1657. Illustr. Yestr. Excel-

lentiae ad officia paratisimus : Johannes Betlen Comes Comitatus de

Kukollo ac Celsissimi Transylyaniae principis praesidii Cracoviensis

Generalis m. p.

(Dopisek rk samego Betlena):

Illustrissimam Yestram Exceli. diligenter rogo, inseratur litte-

ris assecurationis Sacrae Reg. Mttis ut concionator iUe meus secure

cum suis mecum Transilvaniam ingredi possit. Litterae autem dno-

rum Senatorum uarura . . . sunt transmissae, mihi placent.

Oryg. w Rpisie Czart. N. 402, p. 201.

XXX.

Bogusaw Radziwi do kanclerza kor. z Królewca 28/6 1657.

Po tak wielkiej WMP. ku mnie asce, którmi clementiam
JKMpmm. zjedna raczy, impar byaby gratitudo, gdybym na listo-

wem tylko szerokimi sowy podzikowaniu zasadza si mia, ale

mimo insze sposoby, których mi teraniejsza adversitas uszczerbia,

na wszelakiej do zasugowania WMpana powolnoci i ochocie po-

niewa bynajmniej nie schodzi, t sam chciabym mie kadym
rozkazaniom WMP. obligatissimam, z któr jubym si do tego

czasu stawi do boku JKM. lecz onego negotium caej Rzptej

commodo tractujc, u kurfirsta JMci jeszcze si bawi na tem miej-

scu, widzc e zaczte conatus moje in pertrahhendo kurfirsta

JMci mog by niedaremne, bom go ju przywiód do tego, e ad



DODATEK Nr. XXX. 439

conferendum z JMpanem Gsiewskim precipuum ministrum status

sui pana Szweryna posya ze mn na granic, gdzie bdc ob
defectum samej tylko plenipotencyi infectis rebus rozjechalimy si
non sine spe jednak verissima, e kiedy assensus JKM. przyjdzie

na to, perficere coepta ex voto Rpcae da Bóg bdziem mogli, bo to

evidentissimum, e jeli z tej strony securitatem sobie nie obstalu-

jemy, dugo z tej nieszczsnej nie wyplatamy si wojny. Poniewa
mi tedy jeszcze wedug zdania WMpana samej usugi paskiej
i Rptej detinent na tem miejscu studia, z któr jawnie na invidi
adversae parti cum periculo poczynam si naraa, mam za to, e
wzajemnie aski JKmci i promocyi WMpana obiecanej dalsze uzna-
wa bd dokmnenta, które mi potka prdko miay in ratifica-

tione dla wikszego waloru ex senatus consulto posanej mi amnistyi,

acz i tej nie cale diffido, ebym dla niej reditum meum do pana
immorarer ale jako cum hoc merito ycz sobie regredi, tak rad-

bym jako najwarowniej i najlepiej puci si w t drog. Oddaj
si zatem z powolnoci usug moich asce WMPpana jako najpil-

niej. W Królewcu 28. czerwca 1657. WMMP. uprzejmie yczliwy
brat i suga powolny Bogusaw Radziwi.

Oryg. w Archi w. g. Wars z.
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